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INFORMARE 

privind activitățile desfășurate pentru prinderea persoanei evadate din CRAP Dolj 

 

 

În seara zilei de 18.11.2021, la ora 17.30, conducerea IPJ Dolj a fost informată 

cu privire la faptul că persoana privată de libertate, CRUȚAN ANDREI SORIN, de 

23 ani, a evadat din Centrul de Reținere și Arest Preventiv Dolj. 

Imediat, polițiștii de la nivelul reședinței I.P.J. Dolj și cei ai Poliției 

Municipiului Craiova au fost alertați și s-au prezentat la serviciu, fiind dispuse de 

îndată activități și cercetări în vederea identificării, găsirii, prinderii și reîncarcerării 

persoanei evadate. Totodată, toți polițiștii aflați în serviciu la celelalte subunități ale 

IPJ Dolj, au fost instruiți cu privire la evenimentul produs și au primit dispoziții clare 

pentru executarea de misiuni în acest sens. 

În același timp, au fost informate celelalte structuri din sistemul de ordine și  

siguranță națională, care au pus la dispoziție efective însemnate, fiind constituite 

astfel echipe mixte, care au acționat în sistem integrat pentru depistarea evadatului.  

În cel mai scurt, a fost transmis comunicat de presă, în care a fost prezentat 

evenimentul, semnalmentele persoanei în cauză, precum și obiectele de îmbrăcăminte 

pe care le purta la momentul evadării, fiind solicitat ajutorul opiniei publice în 

localizarea acestuia. 

Pe cuprinsul întregului județ au fost instituite filtre rutiere și au fost verificate 

sute de autovehicule, totodată fiind informați conducătorii auto cu privire la 

semnalmentele persoanei căutate, pentru ca în cazul observării acestuia, să anunțe de 

îndată forțele de ordine. 

Evadatul a fost pus de urgenţă în urmărire la nivel naţional şi în consemn la 

fontiera de stat a României, solicitându-se, de asemenea, mediatizarea evenimentului 

la nivel național, cu precizarea semnalmentelor evadatului şi au fost organizate 



echipe de căutare, periere, scotocire, în zona imediată şi apropiată, în municipiul 

Craiova, oraşul Filiaşi și comunel Unirea şi Moţăţei. 

Deasemenea, au fost executate cercetarea la faţa locului şi investigaţii în zonă 

şi în rândul rudelor evadatului, fiind ridicate imagini de pe camerele de supraveghere 

video în vederea stabilirii itinerariului de deplasare al evadatului.  

Având în vedere informațiile și datele rezultate din investigațiile imediate 

evadării și concluziile desprinse din vizionarea imaginilor de pe camerele de 

supraveghere, s-a stabilit intenția acestuia de deplasare către localitatea de domiciliu. 

Drept urmare, efectivele la dispoziție au fost concentrate să execute activități 

specifice situației, pe itinerariile posibile de deplasare ale acestuia către această zonă, 

în același timp cu continuarea procesului investigativ în cauză, 24 de ore din 24. 

În ziua de 21.11.2021, la ora 13.50, în urma activităților de căutare, periere și 

scotocire desfășurate pe un câmp din extravilanul comunei Bucovăț, spre Terpezița, o 

echipă mixtă de polițiști și jandarmi a reușit găsirea, identificarea și prinderea 

evadatului Cruțan Andrei-Sorin, acesta fiind imobilizat, încătușat și condus la sediul 

IPJ Dolj, ulterior fiind escortat și încarcerat la Penitenciarul Craiova. 

Având în vedere deficienţele constatate ca urmare a primelor verificări, 

efectuate prin structura de Control Intern, a fost dispusă declanşarea cercetării 

prealabile faţă de 4 poliţişti din cadrul CRAP Dolj, fiind sesizat Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Craiova cu privire la săvârşirea infracţiunii de înlesnirea evadării. 

În perioada de la momentul sesizării până la prinderea evadatului, în dinamica 

desfășurării complexului de activități specifice, la acestea au participat 2.650 de 

polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, jandarmi din cadrul 

Grupării de Jandarmi Mobile Craiova și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj, 

precum și polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, 

polițiști de frontieră, lucrători silvici, paznici de vânătoare și voluntari. 
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