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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 IIu 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

Auu fostu organizateu 5795u intervenţiiu rapideu tau evenimente,u 173u acţiuniu cuu forţeu sporiteu
şiu 831u controateu directe,u ocazieu cuu careu auu fostu constatateu 265u infracţiuni,u dinu careu 234u înu
ftagrant.u Deu asemenea,u auu fostu identificaţiu 29uminoriu tipsiţiu deu supraveghere,u faţău deu careu s-
auu tuatu măsuriteu prevăzuteu deu tegeu (fieu auu fostu predaţiu famitiitor,u fieu încredinţaţiu centretoru
deuocrotire).u

Înu perioadau deu referinţă,u potiţiştiiu auu acordatu ou atenţieu deosebitău aspectetoru sesizateu deu
cetăţeni,u fiindu verificateu şiurezotvateu 1660upetiţii,u scrisoriu şiurectamaţii.u u

Înu zonau deu competenţă,u efectiveteu deu potiţieu auu aptanatu 1088u stăriu conftictuateu (dintreu
careu 465u intrafamitiate)u şiu auu efectuatu 1070u controateu şiu verificăriu tau sistemeteu deu pazău şiu
numeroaseu controateu tautocuriteu deucazareuînucomun.uu

Cau urmareu au activităţitoru desfăşurate,u tau nivetutuI.P.J.uOtt,u înu perioadau taucareuseu referău
informarea,u aufostuînceputău urmărireau penatău în personpmu pentruu676uinfracţiuni,u dinu care:u u

 79uinfracţiuniu deunaturăueconomico-financiară;u
 372uinfracţiuniu deunaturău judiciară;u
 225uinfracţiuniu deuattăunatură.u
Înu perioadau anatizată,u auu fostu constatateu 228u infracţiuniu incriminateu înu tegiu speciateu şiu

exemptificămu înuacestusens:u
 16uuinfracţiuniu prev.uşiuped.udeuLegeau nr.u241/2005uprivindu evaziuneau fiscată;u
 33u infracţiuniu prev.u şiu ped.u deu O.U.G.u nr.u 23/2008u privindu pescuitutu şiu

acvacuttura;u u
 66uinfracţiuniu sitvice.u
u u
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Înuaceastău uperioadă,u potiţiştiiu auucercetatu 676upersoane,udinucare:u
 u79upentruuinfracţiuniu economico-financiare;u u
 u372upentruuinfracţiuniu judiciare;u
 u225upentruuinfracţiuniu deuattău natură.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 organizându 76u
deuacţiuni.u

Cauurmareu auacestoruactivităţi:u
 auufostudescoperiteu 139uinfracţiuniu tauregimutu circutaţieiu rutiere;u
 auu fostu apticateu 15436u deu contravenţiiu prevăzuteu deu O.U.G.u nr.u 195/2002u şiu

regutamentutu deuapticareu atuacesteia;u u
 auu fostu reţinuteu 918u permiseu deu conducereu şiu retraseu 289u certificateu deu

înmatricutare,u pentruudefecţiuniu tehniceu sauuatteunereguti.u
Peu drumuriteu dinu judeţ,u s-auu comisu 40u accidenteu graveu (u cuu 3u maiu puțineu fațău deu

aceeașiu perioadău au anutuiu 2017),u sotdateu cuu 12u morţiu (cuu 4u maiu puținiu fațău deu aceeașiu
perioadău au anutuiu 2017)u şiu 39u răniţiu gravu (cuu 4umaiu mutțiu fațău deu aceeașiuperioadău au anutuiu
2017)uşiu112uaccidenteu uşoareu sotdateu cuu134urăniţi,u restutu fiindu avariiu uşoare.uu

Printreucauzeteu generatoareu deuaccidente,u ceteumaiufrecventeu sunt:u
 indisciptinau bicictiștitor;u
 indisciptinau pietonată;u
 consumutu deuatcoot.u 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

Peu tiniau preveniriiu criminatităţii,u pentruu anutu 2018,u tau nivetutu Inspectoratutui,u auu fostu
întocmiteu programeu pentruu ceteu treiu priorităţiu naţionateu - Prevenirea infracţiunilor contra 

patrimoniului, Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi Prevenirea 

violenţei în familie,u programeu careu auu fostu diseminateu tau nivetutu tuturoru potiţiitoru
municipateu şiuorăşeneşti,u secţiitoru şiuposturitoru deupotiţieu ruratău arondate. 

Pentruu eficientizareau activităţitoru deu prevenire,u s-au pusu accentutu peu identificprep de 

noi pprteneri,u înu vedereau reatizăriiu unoru parteneriateu activeu şiu eficiente,u încheindu-seu șiu
reactuatizându-seu cuu aceştiau protocoale de colaborare,u prinu careu auu fostu stabititeu
scopurite,u obiectiveteu şiu activităţiteu careuurmeazău aufiudesfăşurate.u

Înu cadrut Programului de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului,u auu fostu
organizateu 40u deu întâtniriu cuu etevii,u părinţiiu şiu profesoriiu acestorau înu unităţiteu deu învăţământu
dinu judeţu șiu auu fostu desfășurateu aproximativu 100 de activităţiu preventiveu tau asociaţiiteu deu
proprietari,u supermarket-uri,u târguriu săptămânateu şiu societăţiu comerciateu dinu judeţ,u precumu
șiuînurândutu pensionaritoru dinujudeț.u

Înu cadrutu Campaniitoru BuySpfePpySpfeu șiu Protect your Pocket,u inițiateu înu tunau iunieu tau
nivetu naționat,u auu fostu desfășurateu acțiuniu stradateu deu informareu au cetățenitoru privindu
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furturiteu dinu buzunare,u câtu șiu informareau acestorau cuu privireu tau cumpărăturiteu ontine,uu
distribuindu-seu astfetu pesteu300udeumateriateu informative.u

Înu cadrut Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării 
minorilor,u auu avutu tocu 57 de întâtniriu cuu etevii,u părinţiiu şiu profesoriiu dinu unităţiteu deu
învăţământu dinujudeţ.uu

Deu asemenea,u tau sediutu Inspectoratutuiu deuPotițieu Județeanu Ott,u au fostu organizatăuZiua 
Porților Deschise,u priteju cuu careu eteviu dinu cadrutu au 2u școtiu gimnaziateu șiu au 2u ticeeu dinu
municipiutu Statinau ne-auu vizitat,u admirându ou parteu dinu tehnicau deu intervențieu dinu dotareau
Potițieiu Româneu șiu asistându exercițiiteu demonstrativeu deu imobitizareu au infractoritor,u
prezentateu deupotițiștiiu dinucadrutu Serviciutuiu Acțiuniu Speciateu Ott.uu

Înu cadrutu proiectetoru tocateu „Mespjul meu pntidrog” și” Dependenți de sănătpte”, u
împreunău cuu reprezentanţiiu Centrutu deu Prevenireu Evatuareu șiu Consitiereu Antidrogu Ott,u auu
fostu organizateu 12 întâtniri,u înu unităţiteu deu învăţământu dinu judeţ,u înu vedereau informăriiu
etevitoru şiu părinţitoru acestorau cuu privireu tau cauzeteu şiu consecinţeteu consumutuiu deu droguriu șiu
tau tegistaţiau înu domeniu.u Înu acetașiu context,u auu fostu organizateu acţiuniu deu informareu au
poputaţiei,u înu zoneu intensu circutate,u înu vedereau preveniriiu consumutuiu deu droguri,u atcootu şiu
tutun,u șiu auu avutu tocu întâtniriu interactiveu cuu eteviiu ticeetoru dinu municipiutu Statina,u pentruu
pregătireau antiinfracţionatău auacestora.u u

Înu cadrutu acestoru activităţi,u eteviiu auu avutu ocaziau său vizionezeu unu fitmu deu scurtu metraju
șiufitmeu documentare.u

ÎnucadrutuProgramului de prevenire a violenței în familie,uauufostuorganizateu80udeu
activitățiu cuu caracteru informativu –u preventivu înu unităţiteu deu învăţământu șiu tau societăţiteu
comerciateu dinu judeţ.u Deu asemenea,u înu cotaborareu cuu u Inspectoratutu deu Jandarmiu Județeanuu
Ott,u Direcțiau Generatău deu Asistențău Sociatău șiu Protecțiau Copitutuiu Ott șiu AgenţiauNaţionatău
Împotrivau Traficutuiu deu Persoaneu Dotju -u Centrutu Regionatu Craiova,u auu fostu desfășurateu
aproximativu 50u deu activităţi  deu informare,u prevenireu şiu asistenţău victimată,u înu vedereau
informăriiu cuu privireu tau formeteu deu manifestareu au viotenţei,u modatităţiteu deu prevenireu au
acestora,uprecumuşiumăsuriteu careuseuiauu pentruupreîntâmpinareau unoruastfetu deufapte.u
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