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PROCES VERBAL 

al ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică de pe lângă  

Consiliul General al Municipiului București din data de 23.05.2022, orele 

11:00 

 

Ședința s-a desfășurat cu ocazia vizitei la sediul Direcției Generale 

de Jandarmi a Municipiului București, la invitația domnului colonel Ionel 

Stegăroiu și s-a desfășurat cu participarea a 12 membrii ATOP conform 

listei de prezență atașată prezentului proces verbal. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a prezentat membrilor instituția pe 

care o conduce, autospecialele din dotare, centrul de comunicații mobil  

folosit la manifestațiile stradale, acesta este un instrument care permite 

comandatului să ia deciziile oportune, de asemenea permite înregistrarea 

video a evenimentelor care facilitează luarea deciziilor de către 

comandatul acțiunii dar poate înlesni și probarea unor fapte de natură 

contravențională sau infracțională. Aparatura cu care a fost amenajat 

centrul mobil este specifică înregistrării și transmiterii imaginii în timp real 

de la locul la care se desfășoară evenimentul. Sunt instalate camere video 

digitale și camere analogice care ajută la preluarea și transmiterea 

imaginilor de la evenimente. Centrul de comunicații este dotat și cu o stație 

radio.  

De asemenea, a fost prezentat Centrul Operațional al Jandarmerie 

Capitalei care se conectează la sistemul de supraveghere video al Poliției 

Locale a Municipiului București.  

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a precizat că Direcția Generală de 

Jandarmi a Municipiului București desfășoară următoarele misiuni 

curente: 
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 menținerea/asigurarea/restabilirea ordinii publice; 

 paza și protecția obiectivelor; 

 paza și protecția transporturilor; 

 intervenție antiteroristă și acțiuni speciale. 

Ca structură operativă, segmentul ordine publică și protecție 

instituțională este compus din 10 batalioane, 5 batalioane de ordine 

publică, unul de acțiuni speciale și intervenții antiteroriste și 4 batalioane 

de protecție instituțională. 

Conceptul de ordine publică în România este format din trei paliere: 

1. Menținerea ordinii publice: forțele implicate fiind Poliția, 

Jandarmeria, Poliția de Frontieră și Poliția Locală; 

2. Asigurarea ordinii publice: forțele implicate fiind Jandarmeria, 

Poliția, Poliția de Frontieră, ISU, Poliția Locală și societăți de pază; 

3. Restabilirea ordinii publice: forțele implicate fiind Jandarmeria, 

Poliția, Poliția de Frontieră și ISU. 

În vederea menținerii ordinii publice se acționează cu patrule mixte 

și independente inclusiv prin folosirea animalelor de serviciu, în apropierea 

sau în incinta instituțiilor de învățământ, cu ajutorul filtrelor auto, în cadrul 

zonelor speciale instituite în Municipiul București, în sprijinul Brigăzii de 

Poliție pentru Transport Public și Secției Regionale de Poliție Transporturi 

București. 

Jandarmeria Capitalei asigură ordinea publică la manifestații publice 

de protest declarate și nedeclarate, la manifestări cultural-artistice, 

religioase și comemorative, la manifestări și jocuri sportive, pe durata 

vizitelor și activităților oficiale, precum și pe timpul desfășurării altor 

activități. 
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Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul acțiunilor specifice, 

organizate și executate în timp de către forțele de ordine publică, în raport 

de situația creată, care se bazează pe folosirea mijloacelor și materialelor 

tehnice din dotare, având drept scop readucerea situației la starea de 

normalitate. 

Jandarmeria Capitalei execută misiuni în cooperare cu următoarele 

instituții: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, ISUBIF, 

Inspectoratul General de Aviație, Direcția pentru Imigrări a Municipiului 

București, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul Român de Informații 

(Brigada Antitero). 

Misiunile în colaborare sunt executate cu următoarele instituții: 

Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești, Birourile Executorilor 

Judecătorești, ITM, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București, ANOFM, DSP, ANPC, Enel Distribuție SA, ISMB, 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Administrația Fondului 

pentru Mediu, etc. 

Referitor la segmentul pază și protecție Jandarmeria Capitalei are în 

responsabilitate obiective diplomatice (249 de obiective cu pază 

permanentă), obiective financiar-bancare, instanțe, MAI/IGJR, parchete, 5 

obiective de importanță deosebită cărora li se asigură protecție temporară, 

precum și 36 de obiective cu monitorizare. Aceste obiective sunt asigurate 

de către 900 de jandarmi/24h. 

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București asigură paza 

transporturilor de bunuri, valori și produse cu caracter special pentru 37 

de beneficiari (Banca Națională a României, Muzeul Național de Istorie al 

României, Romtehnica SA, Regia Autonomă Monetăria Statului, etc) a 

căror activitate implică transportul de bunuri și valori constând în sume de 

bani, titluri de credit, cecuri, sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii metale 
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și pietre prețioase, precum și transportul de produse cu caracter special 

constând în arme, muniții, tehnică de luptă, materii explozive, substanțe 

toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive, materii sau 

substanțe periculoase. 

În ceea ce privește componenta intervenție antiteroristă și acțiuni 

speciale, Jandarmeria Capitalei asigură exercitarea atribuțiilor și 

responsabilităților legale asociate misiunii de prevenire și combatere a 

terorismului, în situații de alertă teroristă, asigurând riposta imediată în 

cazul unui atac terorist la obiectivele din responsabilitate și participând, 

sub coordonarea SRI, la executarea intervenției contrateroriste. 

În continuarea ședinței domnul președinte Andrei Rigu a mulțumit 

pentru prezentare și a afirmat că apreciază eforturile depuse pentru 

menținerea unui standard ridicat al activității desfășurate.  

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că ceea ce își propune ca 

urmare a vizitei este să identifice pârghiile necesare materializării 

proiectului de achiziționare a unui punct de comandă mobil chiar dacă 

acest lucru nu se va realiza într-un timp foarte scurt. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a afirmat că își dorește ca 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică să fie promotorul/ambasadorul 

Jandarmeriei, accentuând faptul că întreaga activitate este desfășurată în 

slujba cetățenilor și a instituțiilor statului.  

Domnul subprefect Jean Badea a mulțumit pentru prezentare și a 

apreciat pozitiv activitatea desfășurată. 

Domnul președinte Andrei Rigu a propus amânarea punctelor 2 

"Aprobarea Planului Strategic Anual" și 3 "Trecerea în revistă a 

problemelor semnalate/propunerilor formulate de membrii ATOP în 
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vederea îmbunătățirii activităților acestora" de pe ordinea de zi pentru 

ședința următoare. 

Domnul consilier Adrian Florescu a propus Jandarmeriei să 

transmită toată documentația cu specificațiile tehnice și costurile 

estimative ale echipamentelor necesare pentru îmbunătățirea activității. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a adăugat că în plus față de punctul 

de comandă mobil, ar fi oportună achiziția de dispozitive bodycam și de 

aparate de pregătire fizică.  

Doamna consilier Roxana Cantea s-a oferit să studieze 

documentația întrucât are competențe în domeniu, în special în 

identificarea axei de finanțare.  

Referitor la punctul "Diverse" de pe ordinea de zi, domnul președinte 

Andrei Rigu a propus publicarea pe site-ul ATOP a listei adăposturilor 

civile și a adus la cunoștința membrilor răspunsul Direcției Situații de 

Urgență, Statistici și Strategii din cadrul PMB referitoare la starea sirenelor 

din Municipiul București. 

În ceea ce privește dezbaterea cu ONG-urile, ca structură a fost 

propusă câte o scurtă prezentare a activității instituțiilor membre ATOP, 

din partea reprezentanților comunității o prezentare a categoriilor de 

cetățeni cele mai afectate de lipsa ordinii publice și apoi sesiune de 

întrebări-răspunsuri din partea participanților. 

Doamna Daniela Ostacie reprezentanta comunității a propus ca 

dezbaterea să nu se concentreze doar pe subiecte bugetare, ci și pe "soft 

skills". 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a adăugat că ar fi util ca ONG-urile 

să preia de pe pagina Jandarmeriei comunicatele/recomandările 
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referitoare la respectarea legislației pentru a asigura acoperirea unui 

segment cât mai mare al populației. 

Domnul președinte Andrei Rigu a mulțumit pentru invitație și pentru 

implicarea Jandarmeriei în vederea asigurării unui climat de normalitate 

civică, de ordine și siguranță publică. 

Ședința s-a încheiat la orele 13:30. 

 

 

 

 

 

  


