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PROCES VERBAL 

al ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică                                  

de pe lângă Consiliul General al Municipiului București                                              

din data de 19 aprilie 2022, ora 10:00 

 

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul 

Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, au participat toți membrii 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică București (13 fizic și 2 online). 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Bună ziua doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru participarea 

la ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică a municipiului București.  

Încă o dată mulțumiri domnului colonel Orlando Șchiopu că a 

organizat această vizită la Detașamentul de pompieri „Mihai Vodă” și care 

ne-a prezentat date interesante despre activitatea instituției pe care o 

conduce. Mi s-a părut foarte interesantă și discuția de la final cu diversele 

probleme pe care le întâmpinați atât în activitatea curentă, cât și în 

legislație. Eu am notat câteva idei, câteva aspecte pe care sper să le 

abordăm în discuțiile ulterioare ale Autorității, și mai ales sper să găsim și 

niște soluții care să îmbunătățească activitatea actuală. 

Următorul punct pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este un raport 

din partea ISUBIF cu privire la situația adăposturilor civile din București, 

situația acestora a devenit de actualitate în ultima vreme odată cu 

conflictul armat din Ucraina și cred că este de interes să cunoaștem care 

este starea actuală.  
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Îi dau cuvântul doamnei Daniela Ostacie, cel mai nou membru al 

Autorității din partea comunității să se prezinte, să ne spună câteva cuvinte 

despre dânsa pentru a o cunoaște mai bine.  

 Doamna Daniela Ostacie 

 Mulțumesc Asociației Grow Up Romania împreună cu care încă din 

anul 2016 facem acțiuni și proiecte pentru un oraș un pic mai prietenos 

pentru oameni cu focus pe familii, pe părinți, pe experiența părinților și a 

copiilor în oraș, în zona de accesibilitate spații publice, spații verzi, parcuri, 

locuri de joacă acesta este focusul nostru. Aceasta este partea de 

informare și o responsabilizare a cetățenilor, de educație civică per total. 

O înlocuiesc pe colega mea Alma Cazacu, ea a participat până acum la 

toate ședințele, avem experiențe similare în zona ONG, mă bucur să fac 

parte din ATOP și sper să aduc o contribuție valoroasă. 

 Domnul președinte Andrei Rigu 

 Vă mulțumesc și sper să aveți o activitate cât mai implicată, să veniți 

cu cât mai multe perspective și propuneri din partea comunității. 

Domnul colonel Orlando Șchiopu 

Domnul colonel Isar care este aici, și a fost de la început cu noi este 

șeful Inspecției de Prevenire este adjunctul meu și a fost implicat nemijlocit 

în tot ce înseamnă verificarea fondului de adăpostire și public și privat, și 

va prezenta principalele aspecte relevante plecând de la baza legală și 

legislația în domeniul fondului de adăpostire, cât și principalele probleme 

pe care le-am găsit pe teren. 

Domnul colonel Marius Isar 

Ca să înțelegem tot ce înseamnă sistemul de adăpostire o să încep 

cu câteva precizări teoretice și anume ce ar însemna concepția de 
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adăpostire. Adăpostirea înseamnă protecția populației și a bunurilor de 

patrimoniu cultural național de către efectul atacurilor din aer. Atacurile din 

aer putem să le clasificăm ca fiind exclusiv atacuri aeriene sau atacuri cu 

arme de nimicire în masă. Tipurile de adăpost sau ce cuprinde mai exact 

Sistemul național de adăpostire: adăposturi pentru punctele de comandă 

care sunt utilizate  de către Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență; adăposturi publice de protecție civilă care se află în 

administrarea Consiliilor Locale și fondul privat de adăpostire care se 

organizează la operatorii economici sau la proprietarii de imobile.  

În adăposturile publice aflate în administrarea Consiliilor locale are 

acces tot ce înseamnă cetățean, adăposturile private sunt organizate de 

către operatori sau administratorii de imobile, teoretic acestea sunt 

utilizate doar de către aceste categorii de personal. 

În ceea ce privește atribuțiile, conform legii protecției civile nr. 481, 

atributul pentru întreținerea adăposturilor de protecție civilă revine tuturor 

cetățenilor, tot ce înseamnă adăpost de protecție civilă revine cetățenilor, 

și defalcând aceste adăposturi pe tipuri o să vedem că responsabilitatea 

revine asociațiilor de proprietari pentru adăposturile private constituite la 

imobile de locuințe colective; revin operatorilor economici care au astfel 

de adăpost de protecție civilă în funcție de tipul de construcție. Orice 

construcție prevăzută cu subsol și cu aria desfășurată mai mare de 600 

de metri pătrați trebuie să aibă un astfel de adăpost de protecție civilă.  

În ceea ce privește organizarea, un adăpost de protecție civilă 

trebuie să aibă o ușă de acces dotată corespunzător cu ușă metalică 

rezistentă, trebuie să aibă un SAS, trebuie să aibă o încăpere pentru 

adăpostul personalului, grupuri sanitare și o cale de evacuare și inclusiv, 

bineînțeles sistem de ventilație sau de filtru – ventilație. 
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În contextul conflictului din Ucraina, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență a efectuat o verificare la tot ce înseamnă adăpost de protecție 

civilă din municipiul București și din județul Ilfov.  

În municipiul București avem undeva la 1.200 de adăposturi de 

protecție civilă, din acestea undeva la 1.100 sunt private și aproape 90 

sunt adăposturi publice aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului București. În urma verificărilor din cele 1.200 de adăposturi, 

undeva la 350 sunt operaționale sută la sută și aproximativ 850 de 

adăposturi sunt neoperative. Ca să înțelegem ce înseamnă 

neoperativitate, noi am stabilit-o în funcție de dotările adăpostului: dacă 

au uși rezistente la foc, dacă nu au sistem de filtru de ventilație, acestea 

sunt niște elemente care ne aduc în atenție că acel adăpost nu îl putem 

folosi ca adăpost de protecție civilă, dar tot ce înseamnă adăpost 

neoperativ putem să îl folosim ca spațiu de adăpostire.  

Spațiu de adăpostire înseamnă că populația se poate adăposti în 

acele spații, dar lipsesc anumite elemente. Așa cum v-am spus la început 

Sistemul național de adăpostire cuprinde astfel de spații de adăpostire 

care trebuie cunoscute din timp de normalitate. Fiecare cetățean are 

obligația de a contribui la întreținerea adăposturilor de protecție civilă, 

partea de control pentru adăposturile publice revine Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, partea de verificare a adăposturilor private revine 

administrației publice locale. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri referitor 

la sistemul de adăpostire. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

În cazul în care s-ar întâmpla o nenorocire, credeți că București-ul, 

capitala și în general adăposturile acestea sunt pregătite să accepte 

înăuntru populație și să funcționeze? Mă refer atât la cele private, cât și la 

cele care aparțin de autorități. 
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Domnul colonel Marius Isar 

În Strategia de adăpostire nu este trecut nicăieri că trebuie 

adăpostită toată populația. Într-o situație de urgență sau într-o situație de 

conflict armat nu toată lumea se adăpostește, calculul se face pe un 

anumit procent din populație, o pătrime din locuitorii municipiului București 

se pot adăposti, dar trebuie să ne gândim că metrourile oferă un spațiu de 

adăpostire generos, toate galeriile de la metrou pot fi folosite într-o situație 

de adăpostire. Situația de adăpostire o întâlnim la conflict armat, la 

calamități, dar în niciun caz la cutremur sau inundații.  

În Strategia de protecție civilă este specificat că obligativitatea 

adăpostirii revine fiecărui cetățean, trebuie să ne gândim că fiecare dintre 

noi care locuim într-o anumită zonă trebuie să avem în vedere și 

modalitatea în care noi putem să ne adăpostim într-o situație de conflict 

armat. Dar revenind la capacitatea municipiului București eu cred că într-

o situație de urgență undeva la jumătate din populația Bucureștiului 

găsește un spațiu de adăpostire sau un adăpost de protecție civilă în care 

să se poată adăposti. Economia trebuie să funcționeze, sunt anumite 

activități care trebuie să se desfășoare, deci nu toți locuitorii este necesar 

să se adăpostească. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Îmi cer scuze dacă nu am reținut, capacitatea celor 1.200 de 

adăposturi cam cât este?  

Domnul colonel Marius Isar 

Nu am exact situația, dar aproximativ o pătrime din populație se 

poate adăposti în adăposturile de protecție civilă. 
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Într-un adăpost de protecție civilă se calculează un metru pătrat per 

persoană adăpostită, deci dacă un adăpost de protecție civilă are 100 de 

metri pătrați acolo știm că putem adăposti 100 de persoane.  

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Domnule președinte îmi cer scuze va trebui să mă retrag în câteva 

minute, aș vrea să fac o propunere dacă sunteți de acord cu toții ca 

următoarea ședință să fie găzduită de Jandarmeria Capitalei la sediul 

central din Băneasa. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, și eu voiam să fac această propunere la invitația 

dumneavoastră, astfel cunoaștem mai bine activitatea Jandarmeriei 

Capitalei și putem să desfășurăm ulterior discuțiile de la următoarele 

puncte de pe ordinea de zi la sediul dumneavoastră ca să nu fie necesară 

deplasarea. O să stabilim de comun acord, ca de fiecare dată care să fie 

data ședinței și dacă nu sunt observații aceasta este propunerea pentru 

ședința din luna mai. Ok, nu sunt. Mulțumesc pentru participare! 

Dacă aveți niște recomandări din perspectiva instituției ISUBIF vis-

a-vis de aceste adăposturi civile, dacă Primăria poate să facă mai multe, 

respectiv să identifice în cadrul clădirilor pe care le deține, le are în 

administrate sau niște recomandări către autoritățile publice locale, 

respectiv primăriile de sector pe care să le transmitem și din partea ATOP. 

Domnul colonel Marius Isar 

Cu o conștientizare a populației asupra modalităților sau a factorilor 

care ar conduce la adăpostirea populației, și să conștientizeze fiecare 

cetățean când, cum și în ce condiții trebuie să se adăpostească. Trebuie 

să ne gândim că întru-un spațiu de adăpostire nu se stă zile, nu se stă 

săptămâni, adică e necesar ca aceste spații să fie dotate cu câteva lucruri 
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minime: sursă de apă, sursă de hrană pentru o perioadă scurtă dacă ne-

a surprins într-o anumită perioadă a zilei. Dar cel mai important este 

conștientizarea populației asupra atribuțiilor și asupra responsabilităților 

privind adăpostirea. După incidentul din Ucraina foarte multe petiții au 

venit de la cetățeni de la asociațiile de proprietari, în care ne solicită nouă 

ca Inspectorat să îi sprijinim în igienizarea adăposturilor, în dotarea 

adăposturilor, în aducerea la o stare mult mai bună de operativitate față 

de condițiile actuale, ori atributul menținerii în stare de operativitate, 

atributul alocării fondurilor pentru astfel de adăposturi revine 

administratorilor asociațiilor de proprietari, asta ar trebui să înțeleagă 

printr-o informare preventivă, prin transmiterea informațiilor către toți 

administratorii și președinții asociațiilor de proprietari, că este exclusiv 

atributul asociațiilor de proprietari să aibă grijă de astfel de adăposturi. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

De asemenea, eu am citit o hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului București vis-a-vis de aceste adăposturi civile că ar trebui să 

fie marcate, evidențiate adică să poți știi că în respectiva clădire este un 

adăpost de protecție civilă. E corect ce am citit, există această 

obligativitate de marcare a lor? Și cum ar trebui să fie marcate?  

Domnul colonel Marius Isar 

Obligativitatea marcării există pentru toate adăposturile de protecție 

civilă este semnul internațional de protecție civilă, problema a fost că după 

reabilitarea imobilelor blocurile prevăzute cu adăposturi de protecție civilă 

și marcate, acele semne de marcat au fost astupate de către sistemul de 

termoizolație. 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Eu am încercat să identific aceste adăposturi pur și simplu de pe 

adresele din lista adăposturilor care e publică și la blocurile reabilitate și 

la blocurile nereabilitate și nicăieri nu am văzut un astfel de semn, adică 

înțeleg că este în responsabilitatea administratorilor, și parcă erau 

asociațiile de proprietari care nu au urmărit acest aspect dar mi se pare 

important pentru că într-o situație de criză o să fie mult mai simplu de 

identificat, decât să te uiți într-o listă și să oscilezi dacă e scara asta, sau 

cealaltă. 

Domnul colonel Marius Isar 

Noi am verificat și aceste aspecte privind marcarea imobilelor, nu 

există astfel de marcaje la majoritatea imobilelor, dar majoritatea au 

marcaj. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Acolo unde m-am uitat eu era o problemă, în zona Piața Victoriei la 

blocurile între Piața Victoriei și Primăria sectorului 1. 

Domnul colonel Marius Isar 

 Probabil că au fost toate reabilitate, după reabilitare sau după 

consolidare au cam dispărut semnele de marcare. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Și care este semnul? 

Domnul colonel Marius Isar 

Un dreptunghi portocaliu cu un triunghi albastru în interior este 

semnul internațional de protecție civilă. 
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Doamna Maria Andreescu 

Dacă îmi permiteți, eu am o nelămurire cu privire la responsabilitatea 

tuturor cetățenilor  de a se ocupa de chestiunea asta, pentru că știți cum 

este atunci când toți trebuie să facă, nu face nimeni. Pe de altă parte, mă 

gândesc la situația mea individuală, eu locuiesc într-un bloc care nu are 

subsol, ca urmare dacă aș fi un bun cetățean și aș vrea să-mi îndeplinesc 

obligația de a ajuta la întreținerea unui adăpost ar trebui să caut un 

adăpost în zonă, să vorbesc cu Asociația de proprietari de acolo și să le 

zic: prieteni, vreau să vin să fac curat, sau vreau să vin să aduc două 

bidoane de apă. Nu mi se pare realistă chestiunea asta, în sensul că ar 

trebui să fie mult mai clar cine are responsabilitatea de a întreține un 

adăpost și cu ce fonduri. 

Domnul colonel Marius Isar 

Până în 1989 nu exista adăpost privat, tot ce era adăpost era 

adăpost public și era calculat un adăpost la un subsol dintr-un bloc de 

locuințe colective la două, trei, patru imobile. Adăposturile de protecție 

civilă depășesc cumva capacitatea unui imobil, mă refer la adăposturile 

vechi. După anul 1989 când s-a modificat Strategia Națională de Apărare 

și nu a mai existat riscul de atac aerian, cumva a fost uitată partea de 

adăpostire dar în legislație a rămas obligativitatea fiecărui cetățean 

preluată tot dinainte de anul 1989 când legislația prevedea că adăposturile 

de protecție civilă sunt bunuri ale întregului popor. Acum legislația prevede 

că atributul este al populației pentru că dacă locuim într-un imobil de 

locuințe colective dacă are subsol și peste 600 de metri automat acel 

imobil are adăpost asigurat pentru locuitorii din imobilul respectiv. 
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Cei care stau în locuințe particulare, locuințe private este atributul 

fiecărui cetățean să își asigure un spațiu de adăpostire în locuința 

individuală. Imobilele de locuință colectivă sunt atributul Asociaților de 

proprietari există și Legea nr. 196/2018, legea Asociațiilor de proprietari și 

tot ce este bun comun se face prin Asociația de proprietari, deci legea este 

clară. 

Doamna Maria Andreescu 

Încă o dată, locuiesc într-un bloc care nu are subsol, noi unde ne 

amenajăm un adăpost pentru cetățenii care locuiesc în imobil? 

Domnul colonel Marius Isar 

Fără subsol sunt și acele adăposturi de protecție civilă publice 

organizate în instituțiile publice, și găsim și în instituțiile de învățământ, în 

instituțiile de învățământ prevăzute cu subsol există adăposturi publice și 

acolo se pot adăposti și cetățenii care locuiesc în imobile de locuințe 

colective prevăzute doar cu parter fără subsol.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Practic doamna Andreescu trebuie să se informeze unde este cel 

mai apropiat adăpost public de casa dânsei. 

Domnul colonel Marius Isar 

Pentru cetățeni avem postat pe site-ul Inspectoratului tot ce 

înseamnă adăpost public și inclusiv cele private. Deci puteți să identificați 

în lista noastră toate adăposturile publice și vedeți care este cel mai 

apropiat de dumneavoastră, dar e bine să ne informăm și în apropierea 

serviciului, și în apropierea locuinței că este posibil să ne surprindă la 

muncă și să nu fim în apropierea locuinței, dar asta încă o dată este 

atributul fiecărui cetățean.  
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Doamna Maria Andreescu 

Obligația de a întreține aceste adăposturi din școli, de exemplu 

revine școlii, consiliului? 

Domnul colonel Marius Isar 

Revine administratorului instituției de învățământ.  

Doamna Maria Andreescu 

Ok, mulțumesc. Deci nu le întreține nimeni. 

Domnul colonel Marius Isar 

 De ce spuneți că nu se întreține, se întreține ca și imobilul, ca și 

clădirea în sine, dacă clădirea este întreținută și în stare de funcționare 

automat și adăpostul care este folosit mult mai puțin este în stare de 

funcționare. Gândiți-vă că o ușă metalică nu se deteriorează, sistemul de 

ventilație se poate acționa și manual, nu știu ce s-ar putea deteriora la el, 

că nu merge motorul electric, s-a defectat, avem sistem manual putem să 

dăm la manivelă și asigurăm aportul de oxigen, plus că este calculat, 

fiecare om într-un adăpost are patru metri cubi de aer îi ajunge suficient 

pentru a sta 4-5 ore într-un adăpost fără un sistem de ventilație, așa sunt 

calculate. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

O ultimă curiozitate, care este cel mai mare adăpost public din 

București? 

Domnul colonel Marius Isar 

 Conform normativelor adăpostul de protecție civilă trebuie să aibă 

maxim 250 metri pătrați pentru a asigura și calea de acces și calea de 

ieșire într-o situație în care clădirea nu mai este sigură, sunt acele ieșiri de 
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siguranță și pentru a nu surprinde mai mulți oameni la un loc, atunci 

adăposturile nu se fac mai mari de 250 de metri pătrați, dar sunt imobile 

de locuințe colective cu foarte multe apartamente unde găsim mai multe 

adăposturi de protecție civilă dispuse în mai multe colțuri ale clădirii și se 

pot adăposti și 2000 de oameni într-un complex rezidențial. Deci dacă 

avem un imobil P+14 cu nu știu câte apartamente, automat au fost făcute 

2,3,5 adăposturi de protecție civilă pentru populația care locuiește în zona 

respectivă.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Mulțumesc pentru prezentare! 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Doar o secundă, domnule președinte... 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Vă rog, domnul Moraru! 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Vă mulțumesc domnule colonel pentru informare! Am mai multe 

comentarii dar unele nu țin nici de competențele noastre, nici ale 

dumneavoastră chiar dacă cumva supervizați lucrurile acestea. Doar așa 

ca o informare pentru colegi, mai avem probleme cu ușile metalice de la 

stația de metrou Timpuri Noi?  Și sunt multe alte lucruri care nu sunt făcute 

și pe o serie de planuri avem probleme cu ceea ce înseamnă adăposturile. 

Și încă un comentariu colateral înainte să am o intervenție mai punctuală, 

chestia asta că s-au acoperit simbolurile de adăposturi nu pot să vă 

contrazic total, eu stau de 47 de ani în orașul acesta și nu am văzut în 

viața mea decât 2 semne de adăpost și credeți-mă când am fost la Berlin 

sau la New York că am văzut zeci de asemenea semne. Deci, eu cred că 
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nu le avem, scuza aceasta că s-au reabilitat blocurile să știți la blocuri care 

au avut plăcuță cu numărul străzii sau cu numărul blocului s-a dat jos și s-

a montat peste. Nu îmi imaginez că dacă au avut vreodată, repet eu din 

anii 1970 stau în orașul acesta, m-am născut de fapt în el, nu am văzut 

prin niciun cartier la blocurile construite în perioada comunistă semn de 

adăpost dar întrebarea mea este alta: până să se adăpostească colega 

mea cum dădea exemplu că nu are blocul un subsol care ar putea să joace 

rolul de adăpost, ar trebui să fie notificată că este posibil să urmeze un 

atac aerian și aici revenim la problema alarmării. Știți că am avut, le-ați 

coordonat  „miercurea sirenelor”, acel exercițiu în prima miercuri a fiecărei 

luni când sunau sirenele să obișnuim oamenii cu chestia asta și prin 

pandemia ca să nu mai speriem lumea, sau ca să nu mai crească Covid-

ul, că nu am înțeles ce legătură aveau sirenele cu Covid-ul s-a oprit acel 

exercițiu. Facem ceva să revenim la acel exercițiu? Sigur nu ține nici de 

dumneavoastră și nici de noi, dar întreb și eu că altfel degeaba avem 

adăposturi dacă nu ne spune nimeni când vine atacul sau nu știm ce este 

un atac.  

Domnul colonel Marius Isar 

Pentru partea de înștiințare – alarmare, într-adevăr înainte de 

pandemie era acea regulă cu „miercurea sirenelor”, această activitate a 

fost organizată de către Departamentul pentru Situații de Urgență în toată 

țara, în pandemie nu s-a mai organizat tocmai pentru nu a crea panică, în 

situația conflictului din Ucraina, la fel nu se pot organiza astfel de exerciții 

de alarmare publică, putem să le facem doar la nivel table top exercise la 

masa de lucru cu factorii implicați și să vedem la nivel de cunoaștere a 

atribuțiilor dacă factorii responsabili pot organiza o astfel de alarmare 

publică. În București avem sirene de alarmare, sunt centralizate, există la 

fiecare sector o centrală de alarmare, fiecare comitet local poate să 
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organizeze alarmarea în zona de responsabilitate, la fel din dispeceratul 

ISU se poate organiza alarmarea populație în întreaga zonă de 

responsabilitate sunt și sirene electronice prin care se pot transmite vocal 

mesaje, nu doar acele semnale de alarmare. Obligatoriu înainte de a face 

o astfel de acțiune de protecție a populației că este adăpostire, că este 

evacuare, populația trebuie alarmată și trebuie informată. Referitor la 

spațiile de adăpostire de la metrou, galeriile vechi de la metrou care au 

fost dotate cu acele porți antiatomice datorită trecerii timpului aceste porți 

metalice au trebuit asigurate, tot ce înseamnă sistem de acțiune al 

acestora a fost pus în conservare. Într-o situație de necesitate, într-o 

situație în care este necesar să folosim, sau să reducem la stare de 

operativitate spațiile de adăpostire de la metrou ca adăposturi de protecție 

civilă, atunci se pot repune în funcțiune și acele porți metalice, gândiți-vă 

o poartă din aceea este foarte grea, foarte mare ce s-ar întâmpla dacă ar 

trece o galerie de metrou și o poartă din aceea de protecție care 

protejează adăpostul s-ar lovi de către garnitura de metrou. Eu consider 

că ar fi o problemă mult mai gravă decât că la ora actuală aceste porți sunt 

doar într-o stare de conservare, dar ele există. În plus, spațiile de la metrou 

putem să le folosim ca spații de adăpostire, singura problemă ar fi într-o 

situație de atac nuclear, atunci într-adevăr ne-ar trebui un sistem de filtru 

– ventilație dar inclusiv la o contaminare locală galeria de metrou are 

posibilitatea de a introduce aer curat din zonele neafectate, creând o 

suprapresiune în zona contaminată și atunci aerul contaminat nu mai 

pătrunde în acel adăpost. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, dar bănuiesc 

că am atins toate problemele ridicate de dumneavoastră. 

Domnul consilier Adrian Moraru  

Mulțumesc! Ce nu știu eu, sistemul de sirene este administrat sau 

partea de finanțare este la primărie sau este la dumneavoastră? 
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Domnul colonel Marius Isar 

Este la Primăria Generală. Primăria Generală are cred 300 de sirene 

pe care dorește să le centralizeze, în plus față de cele care există 

centralizate la momentul actual. Centralele de alarmare din dispeceratul 

ISUBIF aparțin Primăriei Generale.  

Domnul consilier Adrian Moraru 

Am înțeles! Deci, dacă e să facem ceva, ține chiar de noi, să mai 

umblăm pe la ele, să mai vedem care funcționează și care nu, și care zone 

din București nu sunt acoperite. 

Domnul colonel Marius Isar 

În general, toate zonele din București sunt acoperite, există doar o 

problemă de centralizare a întregului sistem de alarmare. Sunt sirenele 

acelea vechi, moștenite, care funcționează dar pot fi acționate doar local. 

Singura problemă la ora actuală ar fi de centralizare a acestor sirene. 

Domnul consilier Adrian Moraru 

De montare a unor dispozitive de comandă a lor de la distanță? 

Domnul colonel Marius Isar 

Exact! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

În momentul acesta, cine le acționează local? 

Domnul colonel Marius Isar 

Cei de la asociațiile de proprietari. În general, astfel de sirene sunt 

deasupra imobilelor de locuințe colective și noi, în verificările asupra 

sistemului de înștiințare/alarmare i-am instruit pe președinții asociațiilor 

asupra modului de utilizare a unor astfel de sirene. În cazul în care se 



16 
 

întâmplă ceva, prin președintele asociației de proprietari putem acționa 

sirenele. 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Încă o dată, deși repet, nu ține nici de noi, de consiliu, nici de 

executiv, de primar, și din ce știu, nici măcar de dumneavoastră, când mai 

aveți ședințele dumneavoastră pe partea de conducere, la ISU, discutați 

de o informare, dacă nu neapărat de exercițiile astea din prima zi de 

miercuri, că știți, conflictele astea, în general, cel puțin alea convenționale, 

alea nucleare nu știi când vin, pot să vină la orice oră a zilei sau a nopții, 

dar și conflictele astea încep noaptea pe la 2:00, atacurile aeriene, primele 

lovituri, în toate războaiele pe care le-am văzut în ultimii 50-60 de ani. Nu 

o să știe nimeni de lucrurile astea, dacă o să audă niște sirene noaptea ce 

se întâmplă. Eu insist, cum ați spus și dumneavoastră, haideți să facem 

măcar o campanie pe facebook ca să nu speriem lumea, dar și aia o să 

sperie lumea; ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă sistemul acesta, altfel, 

repet, unii or să se întoarcă de pe o parte pe alta în pat și or să se culce 

la loc și nu or să știe ce se întâmplă până or să ajungă într-un adăpost și 

degeaba avem sisteme de adăpostire dacă lumea nu o să știe până la 

urmă ce Dumnezeu e cu alarma aia.  

Domnul colonel Marius Isar 

S-a dovedit că noi, ca români, ne informăm doar în situația în care 

se întâmplă ceva.  

Domnul consilier Adrian Moraru 

Când ne ia pe la gât sau pe la nas, știu asta. 
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Domnul colonel Marius Isar 

Bun, pe site-ul Inspectoratului regăsim toate informațiile referitor la 

tipuri de risc, la modul de acțiune al populației, la modul în care se face 

alarmarea populației, la modul în care se face adăpostirea sau evacuarea 

populației. Trebuie să înțelegem că o astfel de alarmare a populației se 

face într-o anumită situație de urgență. În strategia națională de apărare 

există niște pași care se fac până la a ajunge să alarmăm sau să 

adăpostim populația; întâi se dă o stare de alertă, o stare de război, o stare 

de urgență, sunt anumiți pași care se fac. În momentul în care se întâmplă 

ceva la granița României, atunci automat oamenii devin mai receptivi și 

atunci îi putem informa mult mai ușor, pentru că sunt mai receptivi. Acum 

informațiile există pe site, oricine poate să le acceseze și să se informeze. 

Să sperăm că nu o să avem nevoie de un astfel de antrenament real sau 

practic pentru a face o alarmare. Era bună într-adevăr "Miercurea 

sirenelor" dar, în situația actuală, având și refugiați pe teritoriul nostru, nu 

putem să alarmăm mai tare populația printr-un exercițiu de alarmare.  

Domnul consilier Adrian Moraru  

O ultimă întrebare, cu scuze de la colegi că insist pe subiectul 

acesta! S-a discutat vreodată includerea sau posibilitatea folosirii Ro-

allert-ului ca alternativă la sirenele astea de pe vremea lui Vasile Roaită? 

Domnul colonel Marius Isar 

Real, se folosește Ro-allert-ul pentru a informa populația, la 

incendiile mari s-a folosit, tot timpul când este nevoie folosim Ro-allert-ul. 

Trebuie doar să înțelegem că într-o situație de conflict armat e posibil ca 

sistemul GSM să nu funcționeze și atunci trebuie utilizat și sistemul de 

alarmare public. 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, vă mulțumesc mult pentru explicații, mulțumesc și pentru 

intervenție. O să cer din partea ATOP o situație de la Direcția Situații de 

Urgență din cadrul Primăriei cu privire la aceste sirene, că înțeleg că cele 

publice sunt în administrarea PMB, să vedem care este situația exactă cu 

privire la ele și, de asemenea, o să inițiez o discuție cu consilierii generali-

membrii ATOP să vedem dacă este oportună o hotărâre privind o 

campanie de conștientizare; ne consultăm bineînțeles și cu ISUBIF cum 

ar trebui să fie realizată această campanie, pe baza experienței pe care o 

aveți, dar cred că ar fi util să vină în primul rând autoritățile către cetățeni, 

decât cetățenii către site, și este foarte bine că puneți la dispoziție și au 

această autonomie, să se informeze singuri. 

Domnul Daniel Rășică  

Practic, lucrurile, din punctul meu de vedere sunt puțin mai simple. 

Există ceea ce se cheamă voință și vă explic imediat ceea ce vrea să spun. 

Campanii de conștientizare, campanii în presă, facebook, părerea mea 

strict personală și, o să vedeți de ce, este fix zero. Pentru că noi nu plecăm 

de la bază, copilul meu care are 15 ani și a făcut jumătate din școală în 

privat, acum se află la un liceu de stat. 15 ani fiind o vârstă în care începi 

deja să conștientizezi anumite lucruri în care poți să iei decizii pentru 

persoana ta, mai ales că tineretul din ziua de astăzi este cu mult mai 

evoluat decât noi la aceeași vârstă, cu respect, vă spun că în școală sau 

în liceu nu face nici un fel de curs; spre deosebire de maică-sa care este 

profesor la Școala Americană din București și care are astfel de cursuri, 

obligatoriu, introduse în programă de către conducerea Școlii Americane 

de două ori pe lună, cu exerciții, nu pe hârtie și la mișto. Cu exerciții 

practice în care sună alarma în Școala Americană, ies copii pe platou, știu 

unde să se încoloneze, cu simulări de tot felul de astfel de situații. Domnul 
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colonel Șchiopu vă poate spune mai bine decât mine că sunt anumite 

mecanisme pe care le înveți, le repeți până îți intră în sânge și, dacă atunci 

când ai ocazia pe bune, să aplici ceea ce ai învățat și repetat, nu o faci 

cum trebuie se pierd vieți. La fel și la ei, sunt niște mecanisme care le intră 

în sânge și care practic li se inoculează în subconștient; când este vorba 

de o sirenă, știe copilul ce să facă, nu se uită în stânga-n dreapta. Când 

se zgâlțâie casa știe că este cutremur și știe unde să se poziționeze, nu 

stă să aștepte sfatului lui maică-sa care poate este săraca sub dărâmături, 

taică-su care poate este la serviciu; știe singur să decidă pentru el. Iar 

tânăra generație care vine din urmă îi poate instrui și pe bunicul, pe bunica, 

pe mama sau pe tata. Dacă noi  nu înțelegem să implementăm niște 

mecanisme, iar aici stă exclusiv în forța dumneavoastră ca și politicieni, 

nu ne trebuie nici bani, nu ne trebuie absolut nimic decât voință să mergem 

către educația tinerei generații și să nu vorbim numai de ceea ce 

înseamnă cultura în caz de dezastre sau calamități sau alte fenomene gen 

conflicte armate; mă refer și la ceea ce înseamnă educația rutieră, ceea 

ce înseamnă educația medicală și acordarea unui prim ajutor unui coleg 

care a alunecat pe gheață și poate s-a lovit cu capul de asfalt, lucruri 

elementare pe care dacă nu le implementăm din școală, părerea mea este 

că ne vom duce, deja suntem pe margine, noi ca nație pe marginea 

prăpastiei, dar ne vom duce direct în prăpastie. Vă mulțumesc mult! 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Domnul Rășică, doar o scurtă intervenție domnule președinte. Tot 

ca un element de înțelegere a care-i gradul de pregătire a noastră, eu de 

vreo 20 de ani fiind ong-ist, nu neapărat angajat la stat, cam jumătate din 

viața de ong-ist mi-am petrecut-o pe la ședințe sau pe la întâlniri prin 

instituții publice, pe la Parlament, ministere, până la primării. De două ori 

m-a prins un exercițiu din acesta de alarmare cum spuneți că se întâmplă 
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și la Școala Americană, proprietarii nu au nimic de-a face cu statul 

american, și cele două momente au fost în două ambasade, unde am ținut 

întâlnirile pe sub mese că așa era exercițiul. Știu, și am mai auzit câteva 

exemple, dar mai degrabă povestite ca glume sinistre despre exerciții sau 

evacuări din instituții publice din România. Ca să nu mai vorbesc, să vrei 

să faci un asemenea exercițiu într-un bloc și să îți inviți vecinii "să mergem 

să vizităm subsolul să vedem…", cred că te ia toată lumea la trei-păzește. 

Deci, până la urmă cred că ține și de răspunderea și responsabilitatea pe 

care o avem, si pe segmentul public și pe cel privat. Că nimeni nu vrea să 

facă exerciții sau dacă sunt făcute sunt luate în derâdere. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Domnul Rășică și domnul Moraru aveți perfectă dreptate și cred că 

toată lumea e de acord că există această lipsă de pregătire a populației, 

acesta a fost și motivul pentru care v-am adresat întrebarea cu privire la 

cursul de prevenire a cutremurelor din școli; nici eu nu am avut parte în 

timpul școlii de astfel de cursuri, a spus că se fac niște cursuri, dar cred 

că sunt insuficiente sau nu se fac în toate școlile.  

Domnul consilier Adrian Moraru 

Apăsați pe microfon domnul Rășică că nu vă auzim în online. 

Domnul Daniel Rășică 

…..să se facă cu cadre specializate. Părerea mea este că e un lucru 

foarte simplu, îl cunosc și personal, și am avut ocazia în mai multe rânduri 

să dialoghez cu domnia sa, mă refer la domnul ministru Cîmpeanu, care 

este un om de toată isprava. Nu cred că dacă ar venii propunerea din 

partea Consiliului General, din partea ATOP, către domnul ministru 

Cîmpeanu pentru introducerea obligatorie în programa școlară nu s-ar 

putea face acest lucru. Problema educației rutiere a tinerei generații este 



21 
 

iarăși o problemă majoră; stau și traversează strada cu ochii în telefon și 

cu căștile pe urechi, nici nu mai văd dacă semaforul este pe roșu, dacă 

mașina vine, nici claxonul nu îl mai aude. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Astfel de cursuri sunt făcute ori la solicitarea școlii, cheamă pe 

cineva de la poliție să vină, deci numai la solicitare sau am văzut diverse 

inițiative ale ONG-uri care vin în școli. 

Domnul Daniel Rășică 

Asta încerc să spun, avem asociații și fundații și alte forme de 

organizare non-guvernamentală, dacă s-ar introduce în programa școlară 

nu cred că ar fi vreo problemă de buget sau de suprasolicitare a copiilor.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Pentru a avansa concret pe subiect acesta, a ști exact unde ne aflăm 

o să solicit din partea ATOP o informare la Ministerul Educației, la 

Inspectoratul Școlar să vedem ce cursuri se fac totuși sau s-au făcut, că 

sunt din inițiativa școlii sau au venit ONG-uri și pe ce subiecte, ca să 

vedem cum stăm în momentul de față și cu ce propunere concretă putem 

să venim. 

Domnul Daniel Rășică 

O propunere care să se ducă către Ministerul Învățământului pentru 

că sunt foarte mulți utilizatori de mopede, gen trotinete electrice și alte 

forme pe care le vedeți pe străzile municipiului București sunt utilizate de 

către tânăra generație, cu tot respectul vă spun că niciunul nu știe ce 

trebuie să facă și cum să îl protejeze pe cel de lângă el; își pun căștile pe 

urechi, nu se mai uită în stânga-dreapta, ori se suie peste botul unei mașini 

ori dă peste o mămică cu cărucior, peste un părinte cu copilul de mână, 
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peste o persoană vârstnică, îi ia cu totul. Și aici trebuie, iar Consiliul 

General chiar are posibilitatea să intre cu acel regulament de utilizare a 

acestor mijloace de deplasare în care le poate limita la o anumită viteză, 

să le reglementeze inclusiv modul de așa zisă parcare, să nu fie 

abandonare în fața magazinelor, spitalelor. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Știu că există o reglementare în Codul Rutier cu privire la aceste 

trotinete, una recentă, poate nu este una completă și nu e perfectă…. 

Domnul Daniel Rășică  

Nu este absolut deloc, este ceva cu caracter general… 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, clar că se poate îmbunătății. Alte intervenții, comentarii pe acest 

subiect?  

De la adăposturi am ajuns la cursuri, dar este foarte bine pentru că 

aceste subiecte sunt importante și reale și concrete.  

Ok, bun, atunci mergem mai departe, mai sunt câteva informări 

vizavi de redactarea Planului strategic Anual.  

Doamna Maria Andreescu 

Dacă se poate, o scurtă intervenție?  

Întrebarea mea pentru subiectul acesta al adăposturilor civile este 

dacă există totuși un raport scris care poate ar fi util să fie publicat pe 

pagina ATOP? 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Există, din câte înțeleg la ISUBIF un raport pe site sau nu este 

public? Dacă îl solicităm aveți posibilitatea să îl trimiteți și către noi? Ok, o 
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să solicităm la ISUBIF acest raport și îl publicăm și pe pagina ATOP. 

Presupun că nu este secret. OK, deci se poate face acest lucru.  

Doamna Maria Andreescu 

Mulțumesc! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Bun, revenind la subiectul Planul Strategic Anual, în structura pe 

care am propus-o este vorba și de indicatorii de performanță minimali 

pentru serviciul polițienesc de la Poliția Capitalei, Poliția Locală a 

Municipiului București și Polițiile Locale de Sector. Am solicitat aceste 

informații de la aceste instituții, le-am primit parțial, deci mai trebuie să mai 

așteptăm câteva informări. De asemenea, tot de la aceste instituții am 

cerut bugetul și dotarea pe 2022, precum și cum doresc să facă 

monitorizarea și evaluarea periodică a serviciului polițienesc astfel încât 

să avem o imagine cât mai completă, nu doar cu privire la Poliția Capitalei 

care de obicei oferă aceste informații care se regăsesc în plan, cât și cu 

privire la celelalte unități de poliție locală la nivelul municipiului București 

și la nivelul sectoarelor, astfel încât să avem aceste informații. Cum am 

spus s-au primit parțial, chiar recent am primit de la Poliția Capitalei care 

precizează vizavi de obiectivele stabilite pentru anul 2022 că deocamdată 

sunt în curs de elaborare la nivelul național, practic la nivelul 

Inspectoratului General al Poliției Române și de abia ulterior stabilirii 

acestora se stabilesc la nivelul Inspectoratelor Județene de Poliție, dar că 

în situațiile excepționale se menționează în lege, dacă se întârzie 

redactarea acestor obiective se pot avea în vedere temporar obiectivele 

din anul anterior. Vă întreb și pe dumneavoastră în calitate de membrii ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică dacă introducem obiectivele pe 

2021 ca să putem să adoptăm Planul Strategic împreună cu celelalte 

informații pe care le mai așteptăm și ulterior când sunt redactate la nivel 
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național putem să modificăm, să actualizăm Planul Strategic pe 2022 cu 

obiectivele actualizate. Ce părere aveți despre această propunere, 

această modalitate de lucru?  

Atunci o să avansăm în această direcție, o să introducem obiectivele 

din 2021 la nivelul Poliției Capitalei, o să insistăm pentru informațiile de la 

celelalte unități de poliție locală și de asemenea o să vă trimit zilele 

acestea sau poate după sărbătorile de Paște, o solicitare pentru propuneri 

din partea dumneavoastră în calitate de membrii ai Autorității vizavi de 

propriile obiective, acțiuni, măsuri pe care să ni le propunem ca autoritate 

în 2022 și să introducem aceste obiective pe care le stabilim pe baza 

propunerilor dumneavoastră, de comun acord, astfel încât să aibă și 

Autoritatea ce dorește să realizeze în 2022: mai multe dezbateri publice, 

propuneri concrete transmise autorităților membre ale ATOP sau alte 

autorități sau chiar să contribuie prin Consiliul General sau prin alte 

modalități pe care le are la dispoziție cu niște resurse logistice, materiale 

sau financiare pentru unii membri ai autorității. Din nou, depinde de 

propunerile pe care le primim de la dumneavoastră și de obiectivele pe 

care le stabilim împreună.  

Vizavi de protocolul de colaborare între Polițiile Locale de Sector 

despre care am discutat, avem o formă aproape finală de trimis către 

acestea pentru a primi un feedback, niște opinii, dacă consideră că trebuie 

adăugat sau eliminat ceva pentru că e nevoie să discutăm și cu Polițiile 

Locale care va fi forma finală ca să obținem semnătura lor pe document, 

pe acest protocol de colaborare.  

Vizavi de organizarea dezbaterii cu ONG-urile pe care am propus-o 

și am stabilit împreună că o facem, am făcut o selecție parțială 

deocamdată, nu este finală, cu privire la ONG-urile care să fie invitate în 

mod expres, bineînțeles că invitația va fi generală, va putea participa orice 
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ONG dorește, dar unele ONG-uri care au dovedit o activitate în acest 

domeniu al ordinii publice, a siguranței cetățeanului, propunerea ar fi să le 

invităm în mod direct și o să vă transmitem lista la care ne-am gândit. De 

asemenea, cred că ar fi relevant să invităm toți consilierii generali, 

consilierii locali de la sectoare și bineînțeles conducerile Primăriei 

Capitalei și de sector, astfel încât să avem o participare cât mai largă, cu 

cât mai mulți actori care au activități sau sunt impactați de ordinea și 

siguranța publică.  

Doamna Daniela Ostacie 

Mai este relevantă acum o listă de sugestii? Doriți să fie date de 

contact exacte sau efectiv asociații pe care noi le considerăm relevante 

discuției? 

Domnul președinte Andrei Rigu 

S-a solicitat o astfel de propunere înainte să veniți dumneavoastră 

în cadrul ATOP și au fost trimise din partea membrilor comunității niște 

propuneri, dacă sunt suplimentare vă rog frumos să le transmiteți, ideal cu 

datele de contact. 

Doamna Daniela Ostacie 

Pot fi si grupuri civice, chiar dacă nu sunt ONG-uri oficiale? 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, sigur! 

Legat de dezbatere era stabilit pentru a doua jumătate a lunii mai, 

aș vrea să avansăm mai concret cu o anumită dată, putem să discutăm 

acum sau nu vă mai rețin acum prin secretariatul tehnic, se va lua legătura 

cu fiecare dintre dumneavoastră și să vedem care este ziua cea mai 

potrivită astfel încât să puteți participa și dumneavoastră la dezbatere. A 
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doua jumătate a lunii mai ar însemna săptămânile între 16 și 31 mai, 

bineînțeles ținând cont și de ședința de Consiliu General care ar putea fi 

la sfârșitul lunii și de disponibilitatea dumneavoastră.  

Și în final, dacă nu sunt intervenții pe acest subiect, doream să vă 

prezint noul website al Autorității, pentru a putea face mai multe modificări, 

atașa mai multe documente, posta mai mult text, o mai multă flexibilitate 

în informațiile pe care le punem din partea Autorității, direcția IT din cadrul 

PMB ne-a pus la dispoziție un subdomeniu dedicat, întrucât nu puteau să 

răspundă la toate solicitările noastre și imediat ce mă conectez, o să vă 

arăt pe ecran cum arată și ce informații am trecut. Bineînțeles, dacă sunt 

sugestii să adaptăm, să modificăm cu cât mai multe informații, vă rog 

frumos să le spuneți.  

Aceasta este pagina cu subpagina "Acasă", o descriere pe scurt a 

Autorității, respectiv ce fel de organism este și ce scopuri are prin 

activitate, partea de "Legislație", unde sunt menționate actele normative 

în baza cărora funcționează Autoritatea, în partea de "Componență" unde 

dacă mai țineți minte la începutul mandatului v-am adresat rugămintea 

dacă doriți să figureze și poza dumneavoastră și o scurtă descriere, se 

poate adăuga în dreptul fiecărui membru. Comisiile așa cum au fost 

stabilite la începutul mandatului, o secțiune de "Comunicate" unde o să 

trecem și un titlu în dreptul fiecărei date menționate aici, de exemplu când 

a fost făcută vizita la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență 

și câteva poze pentru fiecare vizită și unde o să adăugăm și vizita de azi. 

Secțiunea de "Procese verbale" unde sunt adăugate toate procesele 

verbale ale Autorității desfășurate până acum în acest mandat. "Planurile 

Strategice Anuale" așa cum am discutat în activitatea Autorității până 

acum doar în 2007 s-a mai făcut un plan strategic anual, acesta este 

postat, în curând o să se mai facă unul pe 2022 și "Rapoarte de activitate", 
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în primul rând cel al Autorității pe anul 2021, în mandatele anterioare nu 

au fost astfel de rapoarte de activitate și prin urmare nu le putem posta, 

dar avem rapoarte de activitate ale instituțiilor membre ATOP 2021, 2020 

până în 2016, cu o pauză în 2017; încă așteptăm câteva rapoarte de 

activitate pe 2021 ca să fie postate și aici.  

De asemenea, în urma discuțiilor pe care le-am avut data trecută la 

Secția 7 Poliție, o să punem și o hartă a zonelor secțiilor de poliție, practic 

a zonei de competență încât să poată vedea cineva dacă stă într-o 

anumită zonă de ce secție de poliție aparține. 

La partea de "Comunicate" există și acea consultare publică pe care 

am făcut-o și interpretarea rezultatelor pe care o avem, dar o să o scoatem 

cumva mai în evidență, pentru a fi mai vizibilă, pentru cine intră, pentru 

cetățeni. Aici este postat chestionarul efectiv care a fost lansat și 

interpretarea rezultatelor, o să punem și o poză care să evidențieze 

despre ce este vorba în acest comunicat.  

Față de felul în care arăta website-ul Autorității la începutul 

mandatului este clar o îmbunătățire, sunt mult mai multe informații și cu 

contribuția dumneavoastră o să adăugăm și alte informații din ce în ce mai 

relevante pentru cetățeni. Și, din nou, dacă aveți propuneri, aveți sugestii 

vizavi de website, vă rog frumos să nu ezitați să mi le transmiteți mie sau 

secretariatului.  

Acestea fiind spuse, acestea au fost subiecte de discuție la ședința 

de astăzi, vă reamintesc că luna viitoare o să ținem ședința la sediul 

Jandarmeriei București, o să primiți informațiile în timp util din partea 

secretariatului astfel încât să puteți ajunge cât mai ușor acolo.  

Vă mulțumesc mult pentru prezență și intervenții! O zi bună și 

sărbători fericite alături de cei dragi! 


