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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                     NESECRET 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                                  Nr.13336 din 30.03.2018    

                                                                                                                                                                                                         
                           
 
          
 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN OLT                                                                       SLATINA 
Operator de date cu caracter personal nr. 4494 

 
 

Informarea trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt 
 în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 

 
 

Înu trimestrutu Iu 2018,u potiţiştiiu Inspectoratutuiu deu Potiţieu Judeţeanu Ottu auu acţionatu
pentruu îndeptinireau atribuţiitoru ceu teu revin,u urmărind,u înu permanenţă,u reatizareau cerinţetoru
fundamentateu ateu unuiu serviciuu pubticu aftatu înu stujbau cetăţeanutui,u respectivu garantareau şiu
apărareau drepturitor,u tibertăţitoru şiu siguranţeiu cetăţenitor,u au proprietăţiiu pubticeu şiu private,u
prevenireau şiu combaterea,u cuu maiu muttău fermitate,u au criminatităţiiu economico-financiare,u au
criminatităţiiu organizateu şiu corupţiei,u precumu şiu asigurareau ctimatutuiu necesaru funcţionăriiu
instituţiitoru statutui,u peurazaudeucompetenţă,u şiuausiguranţeiu civiceu aucetăţenitor.u

Potiţiştiiu dinu cadrutu Inspectoratutuiu deu Potiţieu Judeţeanu Ottu auu fostu prezenţi,u înu
permanenţă,u înu mijtocutu cetăţenitor,u pentruu au contribuiu tau creştereau siguranţeiu şiu încrederiiu
acestorau faţău deu instituţiau potiţiei,u avându dreptu scopu şiu obţinereau sprijinutuiu necesaru dinu
parteausocietăţiiu civiteu pentruuprevenireau şiudiminuareau fenomenutuiu infracţionat.u

Înu trimestrutu Iu 2018,u auu fostu organizateu u intervenţiiu rapideu tau evenimente,u acţiuniu cuu
forţeu sporiteu şiu controateu directe,u ocazieu cuu careu auu fostu constatateu infracţiuni,u uneteu înu
ftagrant.u Deu asemenea,u auufostu identificaţiu uminoriiu tipsiţiudeu supraveghere,u faţău deucareu s-auu
tuatu măsuriteu prevăzuteu deu tegeu (fieu auu fostu predaţiu famitiitor,u fieu încredinţaţiu centretoru deu
ocrotire).u

Înu perioadau deu referinţă,u potiţiştiiu auu acordatu ou atenţieu deosebitău aspectetoru sesizateu deu
cetăţeni,u fiindu verificateu şiurezotvateu petiţiite,u scrisoriteu şiurectamaţiiteu adresateu I.P.J.uOtt.uu

Înu zonau deu competenţă,u efectiveteu deu potiţieu auu aptanatu ou serieu deu stăriu conftictuateu
(majoritateau intrafamitiate)u şiu auu efectuatu controateu şiu verificăriu tau sistemeteu deu pazău şiu
numeroaseu controateu tautocuriteu deucazareuînucomun.uu

Înu perioadau menţionată,u înu contextutu atenționăritoru meteorotogiceu şiu hidrotogiceu CODu
GALBEN,u respectivu CODuPORTOCALIU,u uauufostuadoptateuurmătoareteu măsuri:u u
 s-au intensificatu u cooperareau u cuu I.S.U.uOttu şiu cuu u administratoriiudrumuritoru pubtice,u înu
vedereau reduceriiu timputuiu deu reacţieu şiu creşteriiu capacităţiiu deu intervenţieu au autorităţitor,u înu
scoputu întăturăriiu efectetoru rezuttateu înu urmau produceriiu fenomenetoru meteorotogiceu şiu
hidrotogice;u
 auu fostu dispuseu u măsuriu specificeu înu vedereau ftuidizăriiu circutaţieiu rutiereu şiu pentruu
prevenireau produceriiu accidentetoru rutiere;u



Document ucareuconţineudateucuucaracterupersonatuprotejateudeuprevederiteuLegiiunr.u677/2001!u
u u u

Stat ina,uStr.uMihaiuEminescu,unr.u19,ujud.uOtt u
T et.0249/406500,uFax:u0249/415225,ue-maituinternet u–ucabinet@ot.potit iaromana.rou

2/3

 au fostu dispusău închidereau temporarău au sectoaretoru deu drumu afectateu deu fenomeneu
meteorotogiceu şiu auu fostu stabititeu ruteu ocotitoare,u pânău tau asigurareau condiţiitoru
corespunzătoareu deudesfăşurareu autraficutui;u
 auu fostu desfăşurateu activităţiu specificeu înu comunu cuu autorităţiteu tocateu şiu structuriteu
I.S.U.uOtt;u
 auu fostu desemnaţiu potiţiştiu careu său facău parteu dinu comandamentutu judeţeanu pentruu
situaţiiu deuurgenţă.u

Peu tinieu deu circutaţieu rutieră,u s-au acţionatu pentruu asigurareau ftuenţeiu şiu siguranţeiu înu
traficu şiu prevenireau evenimentetoru rutiere,u potiţiştiiu cuu atribuţiuniu înu domeniuu organizânduu
acţiuniu tau careu auu participat,u peu tângău efectiveteu proprii,u potiţiştiu deu tau atteu formaţiuniu şiu
reprezentanţiu aiusocietăţiiu civite.u u

Înu perioadau 01.01.2018u –u30.03.2018,upeu drumuriteu dinujudeţ,u s-auu comisu 40uaccidenteu
grave,u sotdateu cuu6umorţiu şiu 41u răniţiu gravu şiu 66uaccidenteu uşoareusotdateu cuu 73u răniţi,u restutu
fiindu avariiu uşoare.uu

Printreucauzeteu generatoareu deuaccidente,u ceteumaiufrecventeu sunt:u
 nerespectareau regimutuiu tegatu deuviteză;u
 indisciptinau pietonată;u
 neacordareau priorităţiiu deutrecere.u
Totodată,u cadreteu potiţieiu rutiereu auu acţionat,u permanent,u peu întregu teritoriutu judeţutui,u

pentruu au nuu seu creau btocaje,u cau urmareu au produceriiu unoru evenimenteu rutiere,uasigurându-seu
ftuidizareau traficutuiu rutier.u

Activitateau deu prevenireu au criminatităţii,u înu trimestrutu Iu atu anutuiu 2018,u s-au concentratu
peu derutareau deu activităţiu specifice,u peu întocmireau anatizetoru criminogeneu şiu peu identificareau
noitoru activităţiu înufuncţieu deusituaţiau operativău şiurezuttateteu obţinuteu înuanutuprecedent.u

Pentruu eficientizareau activităţitoru deu prevenire,u s-au pusu accentu peu identificareau unor 
parteneriu viabiti,u pentruu reatizareau unoru parteneriateu activeu şiu eficiente,u încheindu-seu sauu
reactuatizându-seu cuu aceştiau protocoateu deu cotaborare,u prinu careu auu fostu stabititeu scopurite,u
obiectiveteu şiu activităţiteu careu urmeazău au fiu desfăşurateu înu acestu sens.u Deu asemenea,u s-au
continuatu desfăşurareau activităţitoru preventiveu împreunău cuu unităţiteu deu învăţământu dinu
judeţ,uînubazauprotocoatetoru deucotaborare,u aftateu înuderutare.u

Conformu priorităţitoru stabititeu pentruu anutu 2018,u prevenireau criminatităţiiu înu trimestrutu
I,uauconstatuînudesfăşurareau deuactivităţiu în:uu

Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniuluiu –u prioritateu
naţionată:u

 auu fostu reatizate 10u întâtniriu cuu etevii,u părinţiiu şiu profesoriiu acestorau înu unităţiteu
deuînvăţământu dinujudeţ;u

 s-auuorganizatu 20 activităţiu preventiveu tauasociaţiiteu deuproprietariu dinujudeţ;u
 s-auu desfăşuratu 2u acţiuniu preventiveu tau supermarketutu Pennyu deu peu razau

orașutuiu Batș;u
 s-au desfăşuratu ou activitateu conformu Ptanutuiu deu Acțiuneu pentruu prevenireau

furturitoru dinu tocuințeu șiu au tâthariitoru peu razau deu competențău au comunetoru arondateu SPR1u
Bobicești.u S-au avutu înu vedereu creștereau siguranțeiu cetățeanutui,u atragereau acestorau înu
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activitățiteu preventiveu derutateu deu potițiști,u peu bazău deu votuntariat,u aptanareau stăritoru
conftictuate,u consitiereau persoanetoru cuu riscu victimat.u Beneficiariiu activitățitoru desfășurateu
auufostu234ucetăţeni;u

 s-auu organizatu 4 acţiuniu preventiveu înu rândutu pensionaritoru dinu municipiutu
Statina,u acestorau fiindu-teu prezentateu sfaturiu antivictimateu șiu măsuriu deu protecțieu peu careu
trebuieu săuteuadopteupentruuaunuudeveniuvictimeu ateu unoruinfracțiuni;u

u
Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minoriloru –u

prioritateu naţionată:u
 s-auu organizatu 30 întâtniriu cuu etevii,u părinţiiu şiu profesoriu înu unităţiteu deu învăţământu
dinu judeţ;u
 s-auu organizatu 6u întâtniriu cuu reprezentanţiiu Centrutuiu deu Prevenire,u Evatuare,u
Consitiere,u Antidrogu Ott,u reprezentanţiu aiu Agențieiu Naționateu Împotrivau Traficutuiu deu
PersoaneuDotj,u înuunităţiteu deuînvăţământu dinujudeţ;u
uuuuuuuuuÎnu cadrutu campanieiu „Școala Siguranței Tedi”u auu fostu organizateu 30u întâtniriu înu
unitățiteu deu învățământu dinu municipiutu Statina,u temeteu dezbătuteu fiind:u u absenteism,u
detincvenţău juvenită,u siguranțau rutierău (beneficiariiu activitățitoru fiindu eteviiu ctasetoru a-I-a).u
Lau acesteu sesiuniu deu informare,u auu participatu aproximativu 1043u deu eteviu șiu 47u cadreu
didactice.u
u

Programul de prevenire a violenţei în familieu –uprioritateu naţionată:u
 s-auu organizatu 30u deu întâtniriu cuu caracteru informativu –u preventivu înu unităţiteu deu
învăţământu dinujudeţ,ucuuetevii,u părinţiiu şiuprofesorii;u
 s-auu organizatu 15u întâtniriu u cuu caracteru u informativu –u preventivu înu cadrutu societăţitoru
comerciate;u
 s-auu desfăşuratu 10u acţiuniu deu informare,u prevenireu şiu asistenţău victimată,u înu
cotaborareu cuuD.G.A.S.P.C.uOtt;u

Auu fostu desfășurateu activitățiu deu poputarizareu au unoru articoteu dinu Codutu Penatu
referitoareu tau infracțiuniteu cuu viotență,u respectivu viotențău înu famitie,u reteu tratamenteu apticateu
minoritoru precumu șiu atteu articoteu careu prevădu infractiuniu înu careu potu fiu impticațiu minorii,uu
beneficiariiu activitățitoru fiindu aproximativu 545udeupersoane.u

Șiu înu perioadau următoare,u potițiștiiu dinu cadrutu I.P.J.u Ottu îșiu voru continuau activitățiteu
specificeu pentruu au asigurau cetățenitoru unu ctimatu deu ordineu șiu siguranțău pubtică,u daru șiu
garantareau şiu apărareau drepturitor,u tibertăţitoru şiu siguranţeiu cetăţenitor,u au proprietăţiiu pubticeu
şiuprivate.u
 

Î./ŞEFUL  INSPECTORATULUI 
Comisar şef de poliţie 
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