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Cuvânt înainte 

 

 

În anul 2022 am continuat să sprijin creșterea gradului de siguranță al 

locuitorilor Bucureștiul prin contribuția Autorității la activitățile instituțiilor 

membre, prin organizarea unor dezbateri publice la care au luat parte actorii 

implicați în gestionarea ordinii publice și siguranței și prin orientarea activității 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică București către propuneri concrete și 

practice celor care le pot aplica.  

Cu siguranță Autoritatea Teritorială de Ordine Publică București poate 

contribui cu mai mult la activitatea instituțiilor membre prin contribuția fiecărui 

din membrii acesteia astfel încât să se asigure cât mai bine ordinea și 

siguranța cetățenilor Bucureștiului.  

Dacă în 2022 ATOP București s-a concentrate pe cunoașterea mai 

bună a activității membrilor Autorității și înțelegerea provocărilor pe care le 

gestionează, în 2023 eforturile vor fi orientate spre transmiterea cât mai 

multor propuneri concrete către instituțiile statului care pot contribui la 

îmbunătățirea ordinii publice în București.   

 

 

Andrei Daniel Rigu 

Consilier general  

Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică București 
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I. PREZENTARE GENERALĂ 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică București, denumită în 

continuare ATOP București, este un organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti şi care îşi desfăşoară activitatea în scopul 

asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  

ATOP București funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică aprobat prin Hotărârea nr. 787/2002.  

 

II. ATRIBUŢII 

 

ATOP București asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi 

promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 

siguranţă şi securitate publică. În exercitarea atribuţiilor sale ATOP București 

emite hotărâri cu caracter de recomandare, fără a avea competenţe în 

problemele operative ale Poliţiei. De asemenea, ATOP București prezintă 

periodic informări în faţa Consiliului General al Municipiului București. 

 

III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

 

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 ATOP 

București îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru. Plenul se 

întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în 
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şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea 

a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui. Comisiile de lucru se întrunesc 

lunar. 

 

 

IV. COMPONENŢA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ 

BUCUREȘTI 

 

Componența ATOP București pentru mandatul 2020-2024 a fost 

validată conform H.C.G.M.B. nr. 285/01.09.2021, iar componența actuală a 

fost stabilită în urma adoptării următoarelor hotărâri CGMB: HCGMB nr. 

30/31.01.2022, HCGMB nr. 64/10.02.2022, HCGMB nr. 208/30.03.2022, 

HCGMB nr. 357/29.06.2022, HCGMB nr. 686/25.11.2022. 

 

1. RIGU ANDREI DANIEL - Președinte ATOP, Consilier C.G.M.B. 

2. Chestor de poliție BERECHET BOGDAN - Director general – Direcţia 

Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

3. General de brigadă STEGĂROIU IONEL CĂTĂLIN - Director general - 

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti 

4. RĂȘICĂ DANIEL MIHAI - Director  general – Poliţia Locală a Municipiului 

Bucureşti 

5. Col. ȘCHIOPU ORLANDO CĂTĂLIN - Inspector şef – Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov 

6. ARTENE DIANA-ANCA - Subprefect al Municipiului Bucureşti 

7. Comisar șef NEAGU ILIUȚĂ - Preşedinte al Consiliului Teritorial al 

Corpului Naţional al Poliţiştilor 

8. CANTEA IULIANA ROXANA - Consilier C.G.M.B. 
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9. HRISTUDOR SANDA - Consilier C.G.M.B. 

10. MORARU ADRIAN FLAVIUS - Consilier C.G.M.B. 

11. HAZARIAN CONSTANTIN - Consilier C.G.M.B. 

12. FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN - Consilier C.G.M.B. 

13. ANDREESCU  MARIA NICOLETA - Reprezentant al comunităţii 

14. OSTACIE DANIELA - Reprezentant al comunităţii 

15. ENACHE GEORGIANA - Reprezentant al comunităţii 

 

 

V. ACTIVITATEA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ ÎN 

ANUL 2022 

 

A. Activitatea desfăşurată în şedinţe pe comisii şi şedinţe ordinare 

 

În anul 2022, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a desfăşurat un 

complex de activităţi care au răspuns principalelor probleme pe care le-a 

ridicat situaţia economico-socială şi operativă pe raza Municipiului Bucureşti. 

S-a avut în vedere ca activităţile Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică să fie corelate cu cele ale Consiliului General pentru o contribuţie cât 

mai eficientă la deservirea intereselor cetăţenilor Municipiului Bucureşti. 

Toate activităţile desfăşurate au avut la bază situaţia reală, propuneri 

şi idei ale membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, iar măsurile 

adoptate s-au regăsit în Planul strategic anual care a fost aprobat de plenul 

Autorităţii. 
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Ianuarie 2022 

În data de 24 ianuarie 2022, domnul președinte Andrei Rigu a convocat 

ședința extraordinară a Autorității Teritoriale de Ordine Publică București ca 

urmare a grevei declanșată de salariații STB, având în vedere 

responsabilitatea Autorității de a contribuii la climatul de securitate și 

siguranță al cetățenilor Municipiului București. 

În vederea asigurării suportului necesar menținerii unui climat de 

siguranță publică la nivelul Municipiului București, Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a recomandat Inspectoratului Școlar București și Ministerului 

Educației oportunitatea motivării absențelor elevilor care lipsesc de la cursuri 

în zilele în care se desfășoară greva STB, dacă transportul în comun nu e 

asigurat minim 30% din capacitate. 

Totodată, ATOP București a emis o recomandare către STB în care 

solicită o serie de măsuri pentru gestionarea situației generată de greva 

angajaților STB. 

 

Februarie 2022 

La ședința comisiilor reunite din luna februarie 2022, domnul președinte 

Andrei Rigu a prezentat structura planului strategic pe anul în curs, structura 

protocolului de colaborare dintre Polițiile locale de sector, Poliția Locală a 

Municipiului București și Poliția Capitalei. Urmare a întâlnirii cu reprezentanții 

Polițiilor Locale de sector care a avut loc în luna decembrie 2021, s-a 

desprins necesitatea și oportunitatea de a avea un plan de măsuri, astfel 

încât să se asigure cât mai bine și mai coordonat ordinea publică în 

Municipiul București. În continuarea ședinței, a fost prezentat raportul de 

activitate al Autorității pe anul 2021 și a fost abordată oportunitatea 

organizării unei dezbateri publice cu ONG-urile pentru a cunoaște mai bine 
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care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii pe segmentul ordinii 

publice în Municipiul București. 

Doamna consilier general Sanda Hristudor a propus discutarea 

problemei poluării cauzate de arderile ilegale, iar domnul președinte Andrei 

Rigu a prezentat un raport privind arderile de deșeuri și alte materiale 

valorificabile în București și Ilfov. 

A fost pusă în discuție situația accidentelor rutiere pe trecerile de pietoni 

care au avut ca victime copii, subiect propus de doamna Alma Cazacu, 

reprezentatul comunității. Domnul chestor Bogdan Berechet a prezentat o 

situație a accidentelor produse pe trecerile de pietoni soldate cu răniri sau 

victime pe ultimii trei ani. 

De asemenea, s-a discutat și problema lipsei marcajelor și a 

indicatoarelor în Municipiul București și modalitatea prin care Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică poate veni în sprijinul autorităților pentru a 

asigura resursele necesare pentru remedierea deficiențelor. 

Domnul președinte Andrei Rigu a suplimentat ordinea de zi cu subiectul 

referitor la situația adăposturilor civile; domnul colonel Orlando Șchiopu a 

prezentat membrilor situația adăposturilor civile la nivelul Municipiului 

București și a răspuns interpelărilor membrilor pe acest subiect. 

 

Martie 2022 

La propunerea domnului chestor Bogdan Berechet, membrii Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București au efectuat o vizită la 

sediul Secției 7 de Poliție din sectorul 2. Domnul comisar șef Florin Nicolae, 

șeful Secției 7 de Poliție împreună cu domnul comisar șef Geani Cozma, 

Șeful Poliției Sector 2 au prezentat structura organizatorică a Secției 7 de 

Poliție și activitatea lucrătorilor din cadrul acesteia. Activitatea Secției 7 de 
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Poliție este cea mai complexă din municipiul București, competența 

teritorială reprezintă 44% din suprafața sectorului 2, motiv pentru care se 

impune împărțirea competenței teritoriale. A fost propusă pentru înființare 

Secția 28 Poliție care va prelua jumătate din teritoriul de competență al 

Secției 7 de Poliție, dar și după efectuarea reorganizării va rămâne una din 

cele mai complexe secții de poliție.  

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că își va reitera eforturile de 

a ajuta Poliția Capitalei cu privire la spațiile necesare pentru relocarea unor 

secții de poliție din cauza spațiilor improprii.  

 

Aprilie 2022 

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică din luna aprilie 2022 a 

debutat cu vizita la sediul Detașamentului de Pompieri „Mihai Vodă”. Urmare 

acestei vizite s-a desprins necesitatea modificării legislației pentru a veni în 

sprijinul activității desfășurate de ISUBIF. 

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că va intensifica discuțiile 

pentru identificarea soluțiilor pentru deficiențele legislative cu privire la 

acordarea autorizațiilor de securitate la incendiu. 

În continuarea ședinței, domnul colonel Șchiopu Orlando a prezentat 

în detaliu situația adăposturilor civile din București. Domnul președinte 

Andrei Rigu a propus ca lista adăposturilor de protecție civilă să fie publicată 

și pe site-ul Autorității. S-a discutat despre importanța educării elevilor cu 

privire la prevenirea incendiilor și a accidentelor rutiere, precum și măsurile 

de siguranță în cazul producerii unui cutremur și acordarea primului ajutor și 

s-a hotărât transmiterea unei adrese către Inspectoratul Școlar al 
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Municipiului București în care s-a solicitat situația cursurilor stabilite în 

programa școlară referitoare la aceste activități. 

La următoarele puncte de pe ordinea de zi au fost discutate: stadiul 

planului strategic anual, stadiul planului de măsuri între Polițiile Locale de 

sector, Poliția Locală a Municipiului București și Poliția Capitalei, stadiul 

organizării dezbaterii publice cu ONG-urile.  

De asemenea, au fost transmise adrese către Primăriile de sector cu 

lista adăposturilor de protecție civilă din Municipiul București și solicitarea de 

a dispune executarea lucrărilor necesare aducerii acestor adăposturi la 

starea normală de funcționare.  

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că își va intensifica eforturile 

pentru identificarea soluțiilor pentru deficiențele legislative cu privire la 

acordarea autorizațiilor de securitate la incendiu. 

 

Mai 2022 

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică din luna mai 2022 s-a 

desfășurat la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București 

la invitația domnului colonel Ionel Stegăroiu. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a prezentat membrilor instituția pe care 

o conduce, autospecialele din dotare, centrul de comunicații mobil folosit la 

manifestațiile stradale și Centrul Operațional al Jandarmeriei Capitalei. 

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că își propune să identifice 

pârghiile necesare materializării proiectului de achiziționare a unui punct de 
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comandă mobil, chiar dacă acest lucru nu se va realiza într-un timp foarte 

scurt. 

Iunie 2022 

În cadrul întâlnirii din luna iunie 2022 a fost analizat și aprobat planul 

strategic pe anul 2022. Următorul punct al ordinii de zi a vizat trecerea în 

revistă a problemelor formulate de către membrii ATOP în vederea 

îmbunătățirii activității acestora.  

 

Iulie 2022 

Sedința lunii iulie s-a desfășurat la sediul Direcției Generale de Poliție 

Locală și Control a Municipiului București.  

În cadrul acestei întâlniri, domnul director general Daniel Rășică a 

prezentat activitatea Poliției Locale a Municipiului București, reprezentantele 

societății civile, membre ale Autorității au prezentat activitatea pe care o 

desfășoară în cadrul organizațiilor neguvernamentale din care fac parte; un 

alt subiect discutat a fost cel referitor la modul în care s-a desfășurat 

dezbaterea publică a Autorității Teritoriale de Ordine Publică din data de 19 

iulie 2022. 

Cu prilejul acestei ședințe membrii ATOP au vizitat sediul Poliției 

Locale a Municipiului București și Dispeceratul Operativ Integrat de 

Monitorizare Video care monitorizează un număr de 215 camere video 

amplasate în principalele intersecții din Municipiul București, Pasajul 

Basarab și Centrul Istoric al Capitalei.  

Domnul director general Daniel Rășică a adresat rugămintea de a fi 

sprijinit de membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică prin susținerea 

demersurilor inițiate de Poliția Locală a Municipiului București care au ca 
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scop continuarea investițiilor necesare care vor contribui la o mobilitate mai 

mare și la o reacție imediată din partea Poliției Locale a Municipiului 

București.  

Domnul președinte Andrei Rigu l-a asigurat pe domnul director Daniel 

Rășică că va întreprinde toate demersurile necesare pentru soluționarea 

problemelor semnalate. 

 

August 2022 

Ședința lunii august 2022 a debutat cu prezentarea domnului Petrică 

Negoiță, președintele Consiliului Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor; 

au fost discutate detaliile organizării dezbaterii publice care va avea loc în 

luna septembrie 2022 precum și detaliile pregătirii planului strategic pe anul 

2023. 

În concret, la solicitarea domnului președinte Andrei Rigu la rectificarea 

bugetară, Consiliul General al Municipiului București a aprobat suma de 

90.000 lei pentru camere video cu recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare 

care să fie montate la intrările/ieșirile din București.  

 

Septembrie 2022 

Ședința lunii septembrie 2022 s-a concentrat pe discutarea modului de 

organizare a dezbaterii publice organizată de ATOP în data de 20.09.2022; 

de asemenea, au fost enumerate subiectele repartizate pe cele trei comisii 

de lucru ale Autorității în vederea discutării acestora în cadrul comisilor și a 
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identificării unor soluții la solicitările reprezentanțiilor instituțiilor membre 

ATOP.  

Octombrie 2022 

Ședința lunii octombrie a debutat cu prezentarea activității Comisiei 

pentru Adunări Publice din cadrul Primăriei Municipiului București realizată 

de Secretarul General al Municipiului București, doamna Georgiana Zamfir.  

Doamna Secretar General a adus la cunoștință membrilor că s-a lucrat la un 

regulament privind organizarea evenimentelor publice; acesta a fost 

transmis către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și către 

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, urmând ca în scurt 

timp să fie supus dezbaterii publice, moment în care cei interesați pot veni 

cu propuneri și sugestii de îmbunătățire. În continuarea ședinței domnul 

președinte Andrei Rigu a prezentat materialul primit de la domnul Adrian Criț, 

directorul general STB referitor la siguranța cetățenilor în mijloacele de 

transport în comun și colaborarea cu autoritățile în vederea asigurării unui 

climat de siguranță în mijloacele de transport în comun. La ședință a 

participat domnul comisar șef Lucian Apostol, director general al Brigăzii de 

Poliție pentru Transport Public din cadrul DGPMB care a prezentat o analiză 

a criminalității înregistrată în mijloacele de transport în comun de la începutul 

anului până în prezent. La următorul punct al ordinii de zi referitor la 

pregătirea planului strategic pentru anul 2023, s-a decis transmiterea unor 

adrese către instituțiile membre ATOP pentru a cunoaște stadiul îndeplinirii 

obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali stabiliți pentru anul 2022. 

În luna octombrie 2022 s-a desfășurat ședința Comisiei de planificare, 

stabilire și evaluare a indicatorilor minimali. Cei patru membri ai Comisiei și-



13 
 

au asumat câte o temă din cele repartizate în vederea identificării celor mai 

optime soluții.  

 

Noiembrie 2022 

Ședința lunii noiembrie 2022 a debutat cu prezentarea activității de 

intervenție medicală la nivelul Municipiului București, realizată de doamna 

Alis Grasu, manager general al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. 

Punctul doi de pe ordinea de zi a constat în dezbateri despre planul strategic 

pe anul 2023, și aici au fost amintite adresele primite de la membrii Autorității 

cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță până la acest 

moment, și despre consultarea publică realizată anul trecut, și care se 

dorește a fi reluată și anul acesta pentru a afla opinia cetățenilor în legătură 

cu asigurarea și menținerea ordinii publice la nivelul municipiului București.  

Ședința s-a încheiat cu vizita la Centrul de Management al Traficului 

din cadrul Primăriei Municipiului București. 

 

Decembrie 2022 

Domnul președinte Andrei Rigu a prezentat membrilor stadiul  

îndeplinirii indicatorilor de performanță minimali al instituțiilor membre ATOP 

până în luna noiembrie 2022. Membrii ATOP au fost de acord să se păstreze 

aceeași structură a planului strategic și pentru anul 2023. Următorul punct 

pe ordinea de zi a adus în discuție consultarea publică lansată de Autoritate 

prin intermediul unui chestionar de 19 întrebări. La data de 19 decembrie 

2022 s-au primit 483 de răspunsuri; membrii au achiesat ca termenul de 
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completare a acestui chestionar să fie prelungit până la data de 31 

decembrie 2022. Domnul președinte Andrei Rigu a adus la cunoștință 

feedback-ul primit din partea membrilor cu privire la activitatea din anul 2022, 

și i-a asigurat că va ține cont de recomandările domniilor lor. Referitor la 

punctul 4 de pe ordinea de zi, domnul președinte Andrei Rigu a precizat că 

va ține cont de solicitările primite de la instituțiile membre și le va expune în 

cadrul Consiliului General al Municipiului București în vederea obținerii 

finanțării pentru îndeplinirea acelor obiective. 

 

 

B. Activitatea desfăşurată în teritoriu 

 

 În data de 23 martie 2022 la propunerea domnului chestor Bogdan 

Berechet, director al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, 

membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București au 

efectuat o vizită la sediul Secției 7 Poliție din sectorul 2. 

În data de 19 aprilie 2022 la propunerea domnului președinte Andrei 

Rigu, membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

București au efectuat o vizită la sediul Detașamentului de Pompieri „Mihai 

Vodă”. 

În data de 23 mai 2022 la propunerea domnului colonel Ionel 

Stegăroiu, director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului 

București, membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului 

București au efectuat o vizită la sediul instituției. 
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În data de 27.07.2022 ședința ordinară a Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică a Municipiului București s-a desfășurat la sediul Direcției 

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București. 

Aceste vizite au avut rolul de a înțelege activitatea instituțiilor membre 

ATOP și de a cunoaște realitatea de la fața locului pentru a fi identificate 

soluțiile optime pentru sprijinirea activității desfășurate în slujba cetățenilor 

Municipiului București.  

 

C. Activitatea desfășurată cu publicul 

 

La inițiativa domnului președinte Andrei Rigu, în data de 19.07.2022  

s-a desfășurat dezbaterea publică cu privire la ordinea și securitatea publică 

din Municipiul București la care au participat cetățeni, reprezentanți ai 

societății civile și membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică.  

Subiectele dezbaterii au fost: „Provocările activității Poliției Capitalei”, 

„Zonele periculoase din oraș” și „Rolul Poliției Locale a Municipiului 

București”. 

Domnul președinte Andrei Rigu a prezentat activitatea Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică București, iar reprezentanții Poliției Capitalei și 

ai Poliției Locale a Municipiului București au prezentat succint activitatea 

instituțiilor din care fac parte. Ulterior, cetățenii și reprezentanții societății 

civile au adresat întrebări referitoare la subiectele dezbaterii. Aceasta a fost 

prima dezbatere dintr-o serie prin care se urmărește abordarea unor aspecte 

relevante pentru cetățeni cu privire la ordinea și securitatea publică și 

facilitarea unui dialog între aceștia și autoritățile cu atribuții în domeniu. 
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În data de 20.09.2022 s-a desfășurat cea de-a doua dezbatere publică 

a Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Subiectele dezbaterii au fost: 

„Gestionarea evenimentelor cu public numeros de către Jandarmeria 

Capitalei”, ”Recomandări și bune practici în prevenirea incendiilor și a 

situațiilor de urgență”, „Provocările activității ISU București-Ilfov”. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu, directorul general al Direcției 

Generale de Jandarmi și domnul colonel Marius Isar, adjunct al inspectorului 

șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov 

au prezentat succint activitatea instituțiilor din care fac parte și au răspuns 

întrebărilor adresate de către participanți. 

În data de 13 decembrie 2022, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

a lansat o consultarea publică cu privire la ordinea și securitatea publică din 

municipiul București prin intermediul unui chestionar cu 19 întrebări. 

Locuitorii municipiului București au fost invitați să-și spună părerea în 

legătura cu nivelul de siguranță al orașului, principalele probleme cu care se 

confruntă din punct de vedere al securității, activitatea instituțiilor cu atribuții 

în domeniul asigurării și menținerii ordinii publice și intervenției în diverse 

situații, precum și alte aspect relevante cu privire la ordinea și securitatea 

publică. 

Chestionarul lansat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică la 

propunerea domnului președinte Andrei Rigu a fost completat în perioada  

13  – 31 decembrie 2022. 
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D. Activitatea administrativă 

 

S-a continuat activitatea de îmbunătățire a website-ul ATOP București: 

https://atop.pmb.ro/. S-au adăugat secțiuni noi  care sunt actualizate frecvent 

(Rapoarte de monitorizare ale activităților desfășurate de instituțiile membre 

ATOP, Hartă secții de poliție, Situația adăposturilor de protecție civilă, 

Dezbateri publice, Anunțuri instituții membre ATOP).  

 

 

 

 

https://atop.pmb.ro/

