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PROCES VERBAL 

al ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică de pe lângă      

Consiliul General al Municipiului București                                              

din data de 22 noiembrie 2021, ora 12:00 

 

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 (2 fizic și 13 online). 

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, prin intermediul 

platformei online de videoconferință WebEx, în conformitate cu 

prevederile  H.C.G.M.B. nr. 94/23.03.2020. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Vă mulțumesc pentru participarea la ședința Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică sunt prezenți 14 membrii din 15, urmează să ni se alăture 

și domnul Hazarian. Ați primit pe e-mail ordinea de zi a acestei ședințe, 

sunt câteva puncte pe care vi le-am propus, aș dori să știu dacă sunt din 

partea dumneavoastră puncte suplimentare de introdus pe ordinea de zi. 

Nu sunt. Ok. Atunci o să continuăm cu ordinea de zi propusă. 

La primul punct urmează să discutăm despre contribuția Direcției 

Generale de Jandarmi a Municipiului București la combaterea efectelor 

pandemiei de coronavirus la nivelul Municipiului București. Această 

prezentare va fi realizată de domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu. 

Domnul colonel Stegăroiu, vă rog. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 
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Domnul președinte, vă mulțumesc se pare că am o mică problemă 

tehnică pentru a da share prezentării, dacă îmi dați un minut să mă ajute 

colegii mei. Până atunci, verbal vă pot spune că împreună cu colegii de la 

Poliția Capitalei, cu cei de la Poliția Locală a Municipiului București și cu 

celelalte instituții implicate în asigurarea climatului de ordine și siguranță 

publică, practic gestionăm situația pentru al cincilea oraș, a cincea capitală 

din Europa ținând cont că Londra a ieșit, nu mai este în această situație. 

O clipă că a venit și colegul meu, încerc să distribui prezentarea. Din 

păcate nu reușesc, o să continui verbal. Spuneam că Bucureștiul 

reprezintă acum a cincea capitală din Europa având în vedere că Londra 

nu mai este în această situație, adică nu mai intră în categoria capitalelor 

europene UE ca să fiu mai clar, unde situația operativă din punct de 

vedere al ordinii și siguranței publice se prezintă astfel: în primul rând 

avem 15% din totalul populației urbane la nivel național în capitală, avem 

un procent de 13% din numărul total de infracțiuni sesizate la nivel 

național, 35% din infracționalitatea stradală la nivel național, numai anul 

acesta și o medie pe ultimii patru ani am avut 1808 manifestări publice, iar 

ca număr al apelurilor de urgență 112 avem în medie 33.700 de apeluri la 

care se intervine anual. DGJMB este cea mai mare unitate militară a 

Jandarmeriei Române cu peste 5000 de indicatori ca informație generală 

iar structura noastră organizatorică are în compunere 5 mari unități, dintre 

care 4 batalioane de ordine publică, un batalion de intervenție antiteroristă 

și animale de serviciu, respectiv 4 batalioane pentru pază și protecția 

instituțiilor. Practic, cele 2 paliere de misiuni ale activității noastre sunt 

ordinea publică, respectiv paza și protecția obiectivelor de importanță 

strategică pentru activitatea statului, și aici mă refer la Guvern, Parlament, 

cred că știm cu toții ce înseamnă obiective de interes strategic. Din punct 

de vedere al palierelor de misiuni specifice unității noastre sunt cele 2 

ordinea publică, respectiv paza și protecția instituțională. Dacă ar fi să ne 
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referim doar la ordine publică care face obiectul și al acestei prezentări și 

al contribuției noastre la combaterea pandemiei, ar trebui să cunoaștem 

cu toții că, conceptul de ordine publică în România are 3 paliere mari, 

respectiv primul palier ar fi menținerea ordinii publice care se traduce prin 

tot ce înseamnă măsuri cotidiene de patrulare în sprijinul populației, adică 

tot ce vedeți dumneavoastră patrule de poliție, jandarmerie pe stradă, în 

mod zilnic uzual, respectiv intervențiile la 112, dar toate aceste activități 

reprezintă menținerea ordinii publice care este atributul exclusiv al Poliției 

Române, Jandarmeria Română și Jandarmeria capitalei pe raza 

municipiului București fiind principalul contributor la sprijinul poliției pe 

acest palier.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Domnule colonel, vă întrerup un pic dacă puteți să vedeți acum dacă 

este activat.... 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Da, acum este. Acum cred că o vedeți. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu  

Da, se vede. Aș vrea să insist puțin pe această structură, cred că 

mai degrabă o să folosesc acest sistem să nu vă bruiez cu fundalul 

muzical. Voiam să vă uitați un pic pe organigrama. Dacă vă uitați un pic 

pe organigrama noastră, spuneam că avem 10 unități în subordine, 10 

batalioane. În partea stângă dacă vă uitați pe slide avem ordinea publică 

și sunt 5 unități, în partea dreaptă avem batalionul 6 de intervenție 

antiteroristă, respectiv 4 batalioane de pază și protecție instituțională. 

Acum vă vorbeam despre cele 3 paliere ale ordinii publice din 

conceptul de ordine publică al României, și vă spuneam că primul palier 

ar fi menținerea ordinii publice, acest slide vă ajută, și vă spuneam de 
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menținerea ordinii publice care este atributul exclusiv al Poliției Române 

iar Jandarmeria și respectiv Poliția de Frontieră sau Poliția Locală vin în 

sprijinul Poliției dar există și cele 2 paliere care sunt exclusiv ale 

Jandarmeriei Române, respectiv asigurarea ordinii publice și restabilirea 

ordinii publice, unde situația se inversează ca și contribuție, poliția este 

principalul contributor în sprijinul nostru, alături de Poliția de Frontieră, 

ISU, Poliția Locală sau societăți de pază care ne vin în sprijin. Concret 

vorbind despre contribuția noastră la combaterea efectelor pandemiei de 

covid-19, și măsuri împreună cu colegii noștri de la poliție, și cu colegii de 

la ISU. Noi ne-am stabilit intensificarea activităților de patrulare 

suplimentarea efectivelor din dispozitivele de ordine publică și o să vă dau 

și câteva cifre în slide-urile următoare, totul pentru a crește gradul de 

siguranță și de vizibilitate a efectivelor și pentru prevenirea infectării 

populației. Am stabilit dispozitive comune împreună cu colegii de la poliție, 

respectiv patrule mixte în sistem integrat sau patrule de jandarmi dar 

independente, dar acelea în dispozitiv integrat împreună cu colegii de la 

poliție. Ne-am axat în special pe zonele aglomerate și am stabilit anumite 

filtre auto în principalele puncte aglomerate din punct de vedere al 

traficului auto din capitală. Ca și număr de misiuni, dacă se poate observa 

pe slide am avut 2476 de misiuni executate în cadrul patrulelor mixte, 1283 

de misiuni prin patrule de jandarmi independente în sprijinul efectivelor din 

cadrul DGPMB, am avut 491 de misiuni pentru filtre auto în zone 

aglomerate din Municipiul București, 154 de misiuni prin patrule mixte sau 

independente în apropierea instituțiilor de învățământ, respectiv 678 de 

misiuni prin patrule mixte și/ sau independente în sprijinul Brigăzii de 

Poliție pentru Transport Public și Secției Regionale de Poliție Transporturi 

București, în special la metrou. 
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Aici aveți o situație cu efectivele totale, aș insista pe cifra finală  unde 

am avut implicați 78.857 de jandarmi până în prezent iar ca rezultate 

ținând cont că nici scopul nostru, nici scopul colegilor de la poliție nu este 

de a sancționa populația, totuși am avut un număr de sancțiuni de 15.655, 

dintre care amenzi 9691, în valoare de 5.097.384 lei iar avertismente 

scrise 5.964. Și activități concrete aș putea să vă fac un rezumat. În primul 

rând ne-am axat pe acțiuni de verificare a respectării măsurilor de 

protecție sanitară dispuse de autoritățile medicale. Am făcut documentări 

cu privire la zonele aglomerate unde populația ar trebui să respecte 

regulile anticovid astfel încât să nu fie o infectare în masă sau crescută. 

Am participat la toate ședințele CMBCCI și am intensificat cooperarea și 

am intensificat cooperarea cu Prefectura, Poliția cu ISUBIF cu DSP-ul, 

precum și cu celelalte autorități implicate în combaterea pandemiei. În plus 

am desfășurat activități punctuale, independent sau în colaborare cu 

colegii de la poliție, în special pe zona agenților economici iar, în paralel 

am efectuat activități de verificare a modului de cunoaștere și de aplicare 

a legislației de către colegii noștri. De asemenea, tot în scopul combaterii 

efectelor pandemiei ne-am luat măsuri proprii pentru determinarea 

personalului de a se vaccina, la acest moment având un procent de 49% 

de personal vaccinat, dar în total cu personalul care este trecut prin boală 

avem un procent total de 56,38% personal imunizat. În continuare, 

desfășurăm activități specifice pentru a explica personalului nevoia de a 

se vaccina pentru că trebuie să recunoaștem și colegii noștri, într-un fel 

sau altul amână sau refuză vaccinarea, iar în paralel tot pentru 

combaterea efectelor pandemiei vedeți  pe slide alte activități suplimentare 

pe care le-am desfășurat. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru 

întrebări. 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Mulțumesc pentru prezentare domnule colonel, vom transmite 

membrilor această prezentare. Din câte observ eu, activitatea pe care ați 

desfășurat-o în legătură cu combaterea pandemiei de coronavirus a 

însemnat o adaptare a activităților dumneavoastră obișnuite la această 

situație specială, de asemenea, cred că au fost mai puține intervenții în 

ceea ce privește evenimentele deoarece, evident s-au organizat mai 

puține evenimente. Aș avea o întrebare dacă dumneavoastră ați asigurat 

sprijinul poliției sau dumneavoastră ați avut rolul principal în a gestiona 

menținerea carantinei în anumite localități sau cu privire la anumite 

persoane care au ieșit din carantină, a trebuit să fie readuse în carantină, 

dacă ați avut o contribuție în această direcție. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Categoric am avut și sprijinul celor de la poliție, această activitate a 

fost coordonată de cei de la poliție și noi am venit în sprijinul lor, iar în ceea 

ce privește carantinarea, nu am avut avut această situație în București, în 

schimb noi Jandarmeria capitalei am fost solicitați și am primit ordin pentru 

a sprijini județul Ilfov cu efective în vederea carantinării anumitor localități.  

Județul Ilfov a avut foarte multe localități carantinate și a trebuit să-i 

sprijinim pe colegii noștri de la Ilfov cu efective. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Mulțumesc! Dacă ceilalți colegi au întrebări pentru domnul colonel 

cu privire la această prezentare. 

Doamna Maria Andreescu 

Aș avea eu una foarte scurtă. Se leagă cumva de menționarea 

unor...de verificări la societăți comerciale, aici presupun că ar trebui să 
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intervină mai ales mall-urile, spațiile comerciale aglomerate unde s-au 

introdus deja anumite restricții, cum ar fi de exemplu accesul în zona de 

restaurante numai a celor vaccinați. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Corect. 

Doamna Maria Andreescu 

Atunci în cazul în care 47% din angajații Jandarmeriei sunt vaccinați, 

cei care verifică aceste spații comerciale sunt selectați după criteriul 

vaccinării? 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

49% 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Nu, din păcate la ora aceasta legislația nu impune forțelor de ordine 

să fie vaccinate atunci când verifică, pentru că putem considera că nu 

stăm foarte aproape de cetățean atunci când verificăm, când se fac 

verificări, se fac la o anumită distanță, care este o distanță de siguranță 

din punct de vedere al transmiterii acestui virus. Deci nu există o obligație 

pentru a fi vaccinat și pentru a executa aceste misiuni. 

Doamna Maria Andreescu 

Este adevărat, dar există obligația de acces în spațiile respective 

numai pentru persoanele vaccinate. E o contradicție pe care nu v-o 

reproșez dumneavoastră ca instituție, voiam să-mi clarific mai degrabă, 

nu să vă reproșez. Vă mulțumesc pentru răspuns. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Cu plăcere.  



8 
 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Nu dumneavoastră ați făcut regulile domnule Stegăroiu. Eu am altă 

curiozitate, cred că ar fi bine să faceți o mică reformulare în prezentare, 

când spuneați de câți jandarmi au fost implicați și când ați spus e o cifră 

finală acolo cu 78.000. Nu are cum să fie atâți, cred că vreți să spuneți 

misiuni la care au participat, nu are cum să fie 78.000 de jandarmi.  

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Ba da, dacă calculați de la începutul anului, doar pe primele 10 luni 

implicarea noastră doar pentru acțiuni de combatere a pandemiei aceasta 

este cifra. 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Am înțeles doar că ce vă spun eu e că acolo spuneți: efective 

implicate 25.000 de jandarmi și totalul 78.000, nu au fost 25.000 de 

jandarmi implicați, ci au fost 25.000 de misiuni, că nu aveți 25.000 de 

jandarmi la cele 10 batalioane, nici România nu are atâția jandarmi cu 

totul.  

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Nu, nu, dacă calculați un total pe 10 luni de zile cam asta este cifra. 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Am înțeles, dar eu vă sugerez să găsiți o altă formulare, nu să 

spuneți că au fost implicați 25.000 de jandarmi. Uitați-vă pe prezentare că 

se poate înțelege altceva. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Da, am înțeles ideea. Am avut o medie, imediat vă prezint. Cred că 

mai corect relevant ar fi să punem media efectivelor. Dar, încă odată 
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cifrele acestea sunt reale, în primele 10 luni aceasta este cifra de jandarmi 

implicați doar în acțiuni de combatere a pandemiei. Este adevărat că 

oamenii aceștia se rotesc de la zi la zi. 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Și sunt aceiași, că nu sunt 78.000 în total. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Nu, calculați într-o singură zi 300 de jandarmi, media zilnică la 24 de 

ore o să vedeți că ajungeți la cifra aceasta. 

Domnul consilier Adrian Moraru 

Domnule colonel dacă nu mă fac înțeles eu mă dau bătut. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Nu, nu, nu eu am înțeles ideea dumneavoastră și cred că relevant 

ar fi să punem media zilnică.  

Domnul consilier Adrian Moraru 

Mai bine. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Mulțumesc, oricum pentru observație. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Avem și 2 întrebări pe chat de la doamna consilier general Sanda 

Hristudor, respectiv cât la sută din personal are acum certificat verde. Cred 

că 49% este vaccinat, nu? 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Exact, 49% dar, imunizat avem 56,38%  
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Și de asemenea, cred că s-a răspuns la această întrebare, știu că în 

instituțiile publice nu au voie să intre nevaccinați, se fac teste rapide 

respectiv  când personal din cadrul Jandarmeriei intră într-o instituție 

publică cum se procedează. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Prin prisma atribuțiilor de serviciu putem intra în orice instituție 

pentru rezolvarea unor probleme de serviciu. În rest, când suntem în 

timpul liber respectăm regulile acelor instituții. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Adică sunt asimilați angajaților acelor instituții. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Exact. Corectă observația. Dar, de exemplu dacă un coleg de-al 

meu este nevaccinat și vrea să meargă, nu știu, la ANAF, nu va intra. 

Domnul președinte Andrei Rigu  

Ok. Mulțumesc. Alte întrebări pentru domnul colonel cu privire la 

prezentare. 

Doamna Maria Andreescu 

Dacă colegul dumneavoastră este nevaccinat și este repartizat în 

interes de serviciu la ANAF, intră, nu? 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Dacă are o problemă de rezolvat de serviciu, de exemplu ANAF cere 

sprijinul Jandarmeriei pentru o speță, va trebui să intre acolo și să rezolve 

speța respectivă, sigur că da. 
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Doamna Maria Andreescu 

Nevaccinat și netestat? 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Nevaccinat și netestat, sigur că da. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Haideți să mergem mai departe, acesta a fost primul punct al ordinii 

de zi, următorul punct al ordinii este reprezentant de discutarea și 

adoptarea Chestionarului referitor la climatul de siguranță și securitate 

publică, precum și capacitatea de intervenție în Municipiul București este 

cel pe care l-am trimis pe e-mail, pentru care am primit observații din 

partea unora dintre dumneavoastră, respectiv din partea domnului 

consilier general Adrian Moraru, din partea doamnei consilier general 

Roxana Cantea, din partea doamnei Cazacu Alma, din partea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență, prin domnul inginer Orlando 

Șchiopu, si de asemenea am primit în această dimineață o propunere din 

partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București prin domnul 

director Bogdan Berechet. O să proiectez chestionarul pe care l-am 

adaptat, respectiv am inserat sugestiile pe care le-am primit până în 

această dimineață, respectiv nu sunt inserate sugestiile primite de la 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, este o discuție liberă, 

o să iau observațiile dumneavoastră în ordinea în care le efectuați. În 

speranța că o să ajungem la forma pe care ne-o dorim cu toții de la acest 

chestionar. Nu trebuie să modificăm fiecare cuvânt în momentul de față 

dar, să ajungem la o formă pe care să o agreăm cu toții. Va fi modificat 

astfel încât, să nu fie nicio problemă de ortografie, de aranjare în pagină, 

de numerotare, urmând ca mâine cel târziu, poate miercuri să înceapă 

publicarea acestuia către cetățeni și să primim răspunsurile lor. Să vedem 
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dacă pot să proiectez, da, se vede, să-l facem un pic mai mare. Am reținut 

observația vis-a-vis de menționarea în cadrul introducerii a obiectivului 

acestui chestionar. Urmează să precizăm foarte pe scurt că se dorește 

identificarea opiniei cetățenilor cu privire la climatul de siguranță și 

securitate, precum și opinia lor în legătură cu activitatea instituțiilor 

membre ale Autorității, care sunt și menționate la începutul chestionarului. 

De asemenea, am reținut atât din partea doamnei Cazacu, cât și din 

partea domnului Berechet, sugestia de a muta aceste precizări cu privire 

la categoria de vârstă, genul persoanelor, câteva detalii despre 

persoanele care completează la sfârșitul chestionarului, și vom face acest 

lucru, adică vom muta aceste întrebări la finalul chestionarului. 

De asemenea, am reținut și observația cu privire la fosta întrebare 9 

care a fost eliminată, respectiv „Care dintre următoarele categorii de 

persoane constituie o problemă în Municipiul București?” , pentru a 

înlătura posibilele aspecte de discriminare. Am păstrat numai tipurile de 

probleme pentru care cetățenii au solicitat intervenția autorităților. 

De asemenea, am adăugat la fiecare instituție care este menționată 

în chestionar o descriere, respectiv care sunt principalele atribuții, astfel 

încât cetățenii să poată identifica mai ușor la ce se referă respectiva 

întrebare și cum pot răspunde mai clar, plus am adăugat link-ul către 

instituția respectivă dacă doresc să afle mai multe informații să poată să o 

facă cât mai ușor. 

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Domnule președinte, iertați-mă că vă întrerup și noi Jandarmeria 

Capitalei am făcut câteva observații și niște propuneri și nu știu dacă le-

ați primit. 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Imediat o să verific observațiile primite de la dumneavoastră, 

momentan mi-au scăpat.  

Domnul colonel Ionel Cătălin Stegăroiu 

Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Și de asemenea, cum v-am spus mai sunt niște observații primite de 

la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin această 

adresă primită în această dimineață care nu au fost inserate, respectiv, să 

se introducă 2 noi întrebări, să se modifice unele întrebări, respectiv 

întrebarea 11 să fie adresată și în raport cu celelalte instituții din 

componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

 O să verific imediat și din partea Jandarmeriei. Până verific, vă rog frumos 

să luăm părerile celor care vor să intervină în legătură cu acest chestionar.  

Doamna Maria Andreescu 

Dacă nu dorește nimeni altcineva, eu aș vrea să repet ce am spus 

când ne-am întâlnit în vizită la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de 

Urgență, aș vrea să avem înainte de a da drumul pe canalele de 

comunicare un scurt paragraf despre ce canale de comunicare se 

folosesc, ce interval de timp există disponibil pentru colectarea datelor, un 

număr minim de date care considerăm că sunt suficiente ca volum și ca 

acoperire socio-demografică să zicem a necesităților minime pentru a ne 

putea face o idee cât de cât despre ceea ce vrem să obținem. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, este o propunere foarte bună. Ca și termen de colectare a 

datelor voiam să vă propun 15 zile, m-am gândit la această perioadă 
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pentru a obține informațiile necesare pentru a le putea analiza și interpreta 

și a trage unele concluzii pe care să le menționăm în planul strategic anual 

în timp util pentru a le prezenta dumneavoastră și a le discuta la ședința 

din luna decembrie anul acesta. În ceea ce privește numărul de răspunsuri 

din partea cetățenilor o să vedem pe măsură ce chestionarul este 

completat de cât mai mulți, și să stabilim la momentul respectiv dacă 

numărul este suficient pentru a putea trage niște concluzii relevante. 

Având în vedere perioada scurtă de timp este posibil ca numărul să nu fie 

foarte mare deși o să depunem toate eforturile astfel încât acest 

chestionar să ajungă pe cât mai multe canale, și aici am speranța că o să 

beneficiez de sprijinul tuturor instituțiilor dar la un anumit număr nu m-am 

gândit, dacă aveți o propunere putem să o discutăm.  

Între timp am proiectat și fișierul primit de la Jandarmeria București, 

cu câteva sugestii marcate cu verde, o să mă uit peste el și o să le inserez 

bineînțeles, dacă sunt justificate, cred că sunt justificate. În ceea ce 

privește canalele unde vom disemina acest chestionar, cum am spus pe 

paginile instituțiilor membre ATOP, pe paginile de socializare ale 

instituțiilor membre ale Autorității, o să discut și la nivelul Primăriei 

Municipiului București să fie diseminat acest chestionar. De asemenea, 

doamna Alma Cazacu a menționat că o să ofere sprijin pentru a disemina 

acest chestionar pe canalele Asociației pe care o reprezintă, de asemenea 

a sugerat să distribuim și pe pagina de facebook „Polițiștii au umor” ca 

exemplu, adică niște pagini unde se discută astfel de subiecte dar, totuși 

ce aș dori raportat la această propunere este să menținem un cadru cât 

de cât mai formal și mai instituționalizat cu privire la acest chestionar, mai 

ales că acest chestionar se va afla și pe site-urile instituțiilor membre 

ATOP. 
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Doamna Alma Cazacu 

Voi intervenii un pic, sunt într-adevăr niște canale care nu sunt de 

instituții oficiale dar să știți, nu știu dacă ați urmărit această pagină de 

exemplu, dar se discută lucruri serioase și ce este foarte frumos la această 

pagină este că poliția este sprijinită și cei care fac postările, chiar fac un 

efort să dea o imagine bună Poliției Române ceea ce mie mi se pare de 

apreciat, și de aceea am și venit cu această sugestie pentru că abordarea 

publicului acestei pagini, în mod special, și cred că mai sunt și altele este 

importantă fiind că îmi pare rău să spun asta, dar știți că cetățenii nu au 

foarte mare încredere în stat. În momentul în care vine de la cineva care 

e asimilat ca fiind mai de-al lor, mai cu umor, mai calzi în comunicare sunt 

convinsă că oamenii vor fi mai deschiși în a completa un chestionar care 

le solicită din timpul lor personal. Noi acum cerem unor oameni să-și 

piardă cel puțin jumătate de oră din timpul lor personal pentru a completa 

acest chestionar, lucru pe care nu știu câtă lume își dorește, și de 

asemenea, referitor la eșantionul reprezentativ cred că ar trebui să fie 

peste 1000 de persoane ca să fie cu adevărat reprezentativ. În două 

săptămâni nu știu dacă vom reuși, având în vedere că sunt foarte multe 

instituții implicate posibil să se ajungă la mia de persoane, dar ziceam doar 

că ar trebui să facem tot ce se poate ca să primim aceste răspunsuri într-

un timp foarte scurt. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, avem o primă cifră, 1000 de persoane, 1000 de respondenți o 

cifră pe care ar fi foarte bine să o atingem. Să sperăm că vom reuși acest 

lucru în cele 15 zile pe care l-am propus, dacă nu, putem să luăm o decizie 

dacă este util să mai prelungim durata chestionarului, astfel încât să 

primim și mai multe răspunsuri. De asemenea, am primit unele sugestii și 
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vis-a-vis de felul în care va fi interpretat acest chestionar, cum vor fi 

interpretate rezultatele chestionarului. Ne-am interesat, și am găsit sprijin 

la domnul Cătălin Zoican, dânsul este director la Direcția Generală Situații 

de Urgență, Statistici și Strategii, este o persoană cu experiență în 

domeniul acesta al statisticilor și care s-a arătat dispus să contribuie cu 

experiența pe care o are astfel încât, să interpretăm cât mai corect 

rezultatele vis-a-vis de scopurile pe care le urmărim prin acest chestionar. 

Mulțumesc doamna Cazacu pentru explicație vis-a-vis de pagina de 

facebook pe care ați sugerat-o, aș fi curios dacă și alți colegi au aceeași 

opinie sau au alte opinii vis-a-vis de a transmite acest chestionar și acolo. 

Doamna Georgiana Enache 

Aș dori să spun că și mie mi se pare o idee bună, scopul este ca 

acest chestionar să ajungă la cât mai multe persoane și sunt de aceeași 

părere cu doamna Cazacu  că dacă ne folosim doar de aceste instituții s-

ar putea să ne atingem scopul. Pe de altă parte, părerea mea este că ar 

trebui să stabilim cel puțin un procent ca număr de chestionare 

completate, un procent din numărul populației din București astfel încât 

rezultatele acestui chestionar să fie cu adevărat reprezentative pentru 

măsurile pe care le propunem, pentru că dacă numărul va fi de ordinul 

sutelor consider că este o activitate nu tocmai relevantă, iar din punctul 

meu de vedere termenul de două săptămâni este mult prea scurt pentru a 

putea atinge un număr cât mai mare de persoane chiar dacă acest 

chestionar va fi publicat pe mai multe site-uri. 

Domnul președinte Andrei Rigu  

Termenul de două săptămâni, de 15 zile a fost propus în ideea de a 

avea rezultatele și interpretarea în timp util pentru a putea redacta planul 

strategic anual. Conform regulamentului planul acesta ar trebui să fie 
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realizat în luna decembrie a acestui an și acesta este obiectivul pe care îl 

urmărim dacă lăsăm un pic mai mult suntem deja în 22 noiembrie, să 

zicem o lună este 22 decembrie, vin sărbătorile cu siguranță nu putem să 

avem o întâlnire în care să discutăm concluziile și interpretarea 

rezultatelor chestionarului astfel încât nu o să mai putem realiza acest plan 

strategic anual în luna decembrie așa cum ar trebui. Nu există o sancțiune 

pentru acest lucru și vă reamintesc că din discuțiile pe care le-am avut cu 

secretariatul ATOP, există în activitatea ATOP un singur plan strategic 

anual realizat în anul 2007 în alți ani nu s-au realizat, să întârziem cu o 

lună, cu două săptămâni nu cred că este o mare tragedie, nu este nicio 

sancțiune din punctul acesta de vedere. Astfel că la modul general aș fi 

de părere că este mai relevant să avem o reprezentativitate cât mai mare 

la chestionar și cât mai multe răspunsuri, decât să ne grăbim cu planul 

strategic anual și să nu fie foarte întemeiat dar pentru aceste aspecte aș 

dori să-mi spuneți și părerea dumneavoastră. 

Doamna Maria Andreescu 

Da, aș dori să sprijin ideea de cât mai multe canale de comunicare 

și aș face o sugestie având în vedere că este vorba de un chestionar care 

se referă totuși la ce se întâmplă în București am putea să facem, și mă 

ofer eu să fac o scurtă listă cu paginile, cu grupuri pe rețelele de socializare 

care reunesc oameni din diverse zone. Eu, de exemplu care stau în Titan 

cunosc pagina „Prietenii Parcului IOR”, pagina care se numește chiar așa 

„Cartierul Titan”, am putea ruga, poate primăriile de sector să distribuie pe 

canalele lor în sensul de a atinge cât mai bine Bucureștiul. 

Înțeleg că până la urmă ideea de colectare este limitată și într-adevăr 

ar fi foarte dificil și costisitor să colectăm date prin alte modalități, din 

păcate asta înseamnă că nu vom atinge pensionarii și mulți oameni care 

nu au conturi pe rețele de socializare, însă cu cât mai multe canale de 
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comunicare cu atât mai bine. În ceea ce privește planul strategic anual și 

corelarea acestui termen cu termenul pentru colectarea de date până la 

urmă în acel plan strategic dacă dorim să îl facem la timp putem să ne 

referim la niște rezultate parțiale: atât am colectat, atât avem, vom colecta 

în continuare și vom continua să analizăm. Deci chiar nu văd o problemă 

dacă încercăm să obținem cât de cât ceva din acest sondaj de opinie sau 

această consultare a publicului, e mai bine să mergem spre un număr 

mare de date si o colectare cât mai reprezentativă. Mulțumesc. 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Bună ziua domnule președinte, dragi colegi! Referitor la ce a spus 

colega noastră la canalul de comunicare, cred că nu ar fi rău să existe un 

grup de Whatsapp pe care aceste documente să fie trimise în momentul 

în care ele sunt produse pentru a avea posibilitatea să le analizăm la timp, 

iar dacă ele sosesc la colegele noastre de la secretariat să ne trimită pe 

e-mail atunci când vin, pentru că au venit mai multe documente pe care le 

vedem de abia acum. Nu există un grup pe care colegii noștri să le pună 

să le putem analiza, în momentul de față și înțeleg că domnul președinte 

le prezintă dar să le citim mai înainte, să ne facem niște adnotări pe ele 

ne-ar ajuta, aceasta ar fi sugestia mea și atunci toată lumea poate să vadă 

absolut toate documentele, să le analizeze și să vină cu un punct de 

vedere înaintea ședinței. Mulțumesc frumos. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, mulțumesc pentru propunere, strict legat de acest aspect și apoi 

revin la amendamentele chestionarului care au ajuns și la mine până în 

această dimineață, adresele pe care vi le-am menționat în ordinea de zi 

au fost transmise cu convocarea ordinii de zi. Ok, în regulă data viitoare o 

să convocăm ședința cu mai mult timp înainte ca să existe mai mult timp 

pentru analizarea documentelor, dar au fost transmise. 
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Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Nu le-am primit cum de exemplu nu am primit nici link-ul pentru 

conectare, am înțeles că a fost o problemă la colegii de la IT. Ok, le 

rezolvăm. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu  

Mulțumesc și doamnei Andreescu pentru sugestia de a realiza lista 

cu canalele, cu pagina de facebook, vă rog frumos să o faceți și să ne-o 

transmiteți ca să putem transmite și către ceilalți membri să vedem dacă 

sunt observații cu privire la lista respectivă. 

Cred că e relevant ca acele pagini să fie din municipiul București ca 

să primim răspunsuri din municipiul București, chiar mă gândeam la 

aceste aspecte că respectiva pagină „Polițiștii au umor” este din câte știu 

la nivel național, vă rog frumos să mă corectați dacă greșesc, dacă îl 

diseminăm acolo pe acea pagină există riscul să primim răspunsuri de la 

persoane care nu locuiesc, nu lucrează, nu au domiciliul în București și 

cumva să fie un pic denaturate unele răspunsuri, există acest risc. 

Cred că este o idee bună să lansăm acest chestionar măcar pentru 

aceste 15 zile, să vedem câte răspunsuri primim, care este feedback-ul și 

în funcție de aceste aspecte dacă după aceea considerăm necesar la 

următoarea ședință a Autorității să prelungim termenul astfel încât să fie 

cât mai întemeiat. 

Doamna Alma Cazacu 

Da, de acord cu ce spuneți este într-adevăr la nivel național, evident 

se poate menționa că este strict pentru București, noi avem aceeași 

situație, adică Grow up Romania este într-adevăr o pagină unde apar 

comentarii nu doar despre București, ci și la nivel național, mai rar într-

adevăr, și mă alătur inițiativei de a strânge lista de grupuri, pe zone din 
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București pentru că și noi știm mai multe și să împărțim chestionarul în 

momentul în care este gata și cu acel mesaj de introducere pe grupurile 

de cartiere, de sectoare unde sunt mai mult ca sigur locuitori din București. 

Mulțumesc. 

Domnul Daniel Rășică  

Din start ar trebui să ne gândim foarte clar cui ne adresăm pentru că 

la cum este făcut chestionarul părerea mea personală este că ne adresăm 

unor fini cunoscători ai codului administrativ care trebuie să facă diferența 

între atribuțiile Consiliului General și ale Consiliilor locale de sector, pe 

nicăieri nu vorbim de atribuțiile sectoarelor, vorbim strict de Primăria 

Generală, de Consiliul General și de Direcția Generală de Poliție Locală a 

Municipiului București, vom continua astfel să inducem acea stare de 

confuzie care există la majoritatea cetățenilor municipiului București că 

instituția pe care o conduc este șefa Polițiilor Locale de sector. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Practic sugerați să adăugăm o secțiune.... 

Domnul Daniel Rășică  

Să introducem o întrebare dacă oamenii știu care sunt atribuțiile 

Poliției Locale a Municipiului București și ale Polițiilor Locale de sector. De 

exemplu la prima pagină „ Autorități cu competențe în asigurarea 

climatului de siguranță și securitate publică și realizarea intervențiilor în 

municipiul București” și aici vedeți vorbim de Consiliul General al 

Municipiului București, aici eu aș spune Primarul General al Municipiului 

București/primarii de sector. 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Eu, m-am raportat la autoritățile membre, instituțiile membre ale 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică dar cred că este o sugestie utilă..... 

Domnul Daniel Rășică 

Avem aceeași problemă pe care v-am expus-o și la prima întâlnire, 

lipsa de autoritate către sectoare, noi nu avem nici măcar la nivelul 

Primarului General decât o relație de colaborare, nicidecum de control sau 

subordonare, aici este marea problemă. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Oricum, planul strategic anual și observațiile, documentele pe care 

le produce Autoritatea sunt cu titlu de recomandare, deci chiar și pentru 

instituțiile pe care le vedeți acolo, tot cu titlu de recomandare vor fi 

documentele pe care le emitem. Dar consider utilă observația 

dumneavoastră să adăugăm primăriile de sector și polițiile locale de sector 

întrucât, într-adevăr cum menționați foarte bine interacționează foarte mult 

cu cetățenii și pentru ei va fi probabil același lucru Poliția Locală a 

Municipiului București cu Polițiile Locale de sector. Noi putem încerca să 

facem o mică evidențiere cu această întrebare pe care o propuneți. Da. 

De acord. 

Domnul Daniel Rășică 

Atât. Vă mulțumesc mult. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Bun, dacă nu mai sunt observații ce vă propun este să integrăm 

observațiile pe care le-am primit de la membri Autorității, inclusiv această 

ultimă observație din partea domnului Rășică, să completăm, bineînțeles 

introducerea, să mutăm informațiile generale la final așa cum s-a sugerat, 
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și bineînțeles forma finală să fie transmisă dumneavoastră înainte să 

facem publicarea, urmând ca mâine în a doua parte a zilei, sau cel târziu 

miercuri să începem efectiv publicarea acestui chestionar pe site-urile 

instituțiilor, paginile de web, acele pagini de facebook pe care o să vă rog 

doamna Cazacu, doamna Andreescu să ne ajutați cu acea listă până 

mâine după-amiază cel târziu ca să fie primită în timp util și practic dacă 

nu mai este nimeni care să care să aibă vreo observație sau ceva 

împotriva acestui aspect o să mergem mai departe. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Domnule președinte, eu mi-am exprimat părerea și o mențin că 

acesta este un instrument neprofesionist, altfel utilă consultarea publicului, 

este foarte importantă. Acesta este un instrument amatoricesc să adaug 

la lista de critici chiar și astăzi nu aveți niciun control asupra celor care 

completează acest chestionar, dacă sunt toți din Călărași și nu din 

București, dacă sunt toți polițiști locali sau jandarmi care doresc să iasă 

bine și așa mai departe. Sondajele nu așa se fac, consultările nu așa se 

fac, nu au nicio relevanță cifrele de aici și nu le voi lua în considerare. Nu 

le voi respinge niciodată dar nu am cum să le iau în considerare. Oricând 

sunt dispus să facem un sondaj când găsim, să alocăm niște fonduri să 

facem lucrul acesta, poate găsim chiar un partener din domeniul ONG, 

deci nu resping consultarea populației. La acest sondaj am văzut că se 

cereau păreri despre care ar trebui să fie relevanța, să știți că acestea sunt 

niște instrumente sociologice, și o știință câți ar trebui să fie, ca să fie 

relevanți. Cred că putem să facem consultare și altfel. De asemenea, 

întăresc și eu această observație realizarea planului nu are nicio legătură 

sau nu are de ce să fie ținut pe loc de realizarea acestui pseudoștiințific 

consultări. Planul putem să începem să-l facem, că el ar putea să fie 

ajustat de cei care consideră că datele pe care le-am primit sunt relevante, 
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acesta este un alt aspect, nu înseamnă că planul ar trebui să înceapă, 

Doamne ferește, sper că el nu se bazează exclusiv pe datele colectate din 

acest chestionar, care repet, eu nu mă opun dar nu am să mă uit la 

rezultatele acestea pentru că nu am cum să am încredere în ele, întrebați 

orice sociolog.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, domnul Moraru am reținut observațiile dumneavoastră încă de 

când ne-ați trimis e-mailul, sunt niște observații întemeiate, dar vă precizez 

că nu am presupus, nu s-a spus de la început că acest chestionar ar fi 

unul profesionist făcut după toate regulile domeniului sociologic, nimeni 

nu a susținut asta. Este consultarea pe care am putut să o punem la punct 

împreună cu cei care au putut să intervină pe marginea lui pentru a obține 

niște informații, care într-adevăr nu sunt complete dar niște informații pe 

baza cărora să putem să menționăm anumite aspecte sau nu în planul 

strategic anual. Vă menționez că în regulamentul Autorității se 

menționează că acest plan strategic anual se realizează pe baza 

concluziilor desprinse în urma consultării populației, pe lângă alte aspecte. 

Practic, consultăm populația se poate mai bine cu siguranță și aștept 

propunerile dumneavoastră concrete pentru următorul 

chestionar/sondaj/consultare cum o să stabilim, ce o să stabilim să facem. 

Cu siguranță următorul o să fie mai bun, o să fie îmbunătățit. Încă o dată 

aștept propunerile dumneavoastră concrete în acest sens și la următorul 

plan strategic sau cu ocazia altor documente care se bazează pe 

consultarea populației o să fim pregătiți mai bine dar, momentan pentru a 

avea minimele informații cu privire la părerea cetățenilor vis-a-vis de 

aceste aspecte cred că este un element pe care putem să ne bazăm 

măcar tangențial. 
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Domnul consilier general Adrian Moraru 

Mi-ați spus că așteptați propuneri, eu tocmai v-am făcut una. Există 

cred că 20 de grupuri, organizații care lucrează sau au tangență cu zona 

de ordine publică la nivelul Bucureștiului, ONG-uri care lucrează în diverse 

zone specifice activității, și care pot să fie aduse la o dezbatere de o oră 

sau două ore, dar nu într-o ședință ATOP propriu-zisă, cu participarea 

membrilor ATOP care sunt interesați de la care să se colecteze observații 

extrem de pertinente despre ceea ce se întâmplă în București pe zona de 

ordine publică și ce poate să fie îmbunătățit. Aș mai face o observație, eu 

sper că noi toți, în afară de oamenii profesioniști care lucrează și sunt plătiți 

pentru a lucra asta din instituțiile de ordine publică. Noi, toți ceilalți și ONG-

iști si consilierii suntem membrii în ATOP avem deja o părere despre ce 

merge și ce nu merge cu ordinea publică și nu avem nevoie neapărat de 

o părere despre ce se întâmplă cu ordinea publică în București, ca să 

începem să ne apucăm de treabă, chiar sper că avem fiecare dintre noi o 

părere despre asta, că altfel nu știu ce căutăm în ATOP. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, domnul Moraru, dar de exemplu eu nu sunt pensionar, eu nu 

sunt o femeie, nu sunt un adolescent, am anumite activități cred că prin 

acest chestionar putem să vedem și alte persoane care nu sunt membre 

ATOP cum văd climatul de siguranță publică și securitate în București, nu 

putem spune noi că știm cum reacționează, cum interpretează, cum văd 

aceste aspecte ceilalți cetățeni, și practic acest chestionar ne ajută să 

înțelegem un pic mai bine cum interpretează ei.  

Doamna Alma Cazacu 

Scuze, este destinat și adolescenților asta cred că mi-a 

scăpat...până la 18 ani, da, am înțeles.  
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Există și această categorie de vârstă. 

Domnul consilier general Adrian Moraru  

Și cum puteți preveni ca un minor de 12 ani să completeze 

chestionarul? 

Domnul președinte Andrei Rigu 

O să ne bazăm pe buna credință a celor care completează 

chestionarul pentru a vedea care sunt răspunsurile lor. Nu cred ca vor fi 

foarte multe persoane care neavând ce să facă, alocă din timpul lor pentru 

a completa acest chestionar doar de dragul de a completa. 

Doamna Alma Cazacu 

Poate ar ajuta la eliminarea răspunsurilor date de către profesioniști 

care și-ar dori să iasă rezultatele bine, tot bazat pe buna credință să fie 

adăugată și meseria. Așa cum ați spus dacă nu este făcut controlat de 

către o organizație care are control asupra datelor personale ale 

intervievaților este foarte greu să știi dacă rezultatele chestionarului vor fi 

relevante dar în același timp eu îmi doresc foarte tare ca oamenii să 

înțeleagă că e pentru binele tuturor, adică nu trebuie să iasă bine de dragul 

de a ieși bine și nici rău ca să facă rău unor instituții niște vandali care nu 

cred că o să stea să completeze acest chestionar. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

O să ținem cont de toate observațiile pentru următoarea consultare 

a populației dacă o vom face, o să încercăm să bifăm toate aceste condiții 

menționate de către domnul Moraru și de către alți colegi. Pentru moment 

acesta este chestionarul pe care vi-l propun, v-am spus o să-l adaptez la 

ce s-a discutat și vi-l trimit înainte de a începe diseminarea lui publică. 
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Doamna Georgiana Enache 

Dacă îmi permiteți o mică sugestie, cred că pe viitor e bine să ținem 

cont de experiența și expertiza membrilor ATOP pentru că consider, că 

poate ar fi fost necesar să avem o discuție cu domnul Moraru mai devreme 

și să ne dea câteva sugestii din perspectiva unui profesionist în privința 

chestionarului. În momentul în care facem planul pe viitor să stabilim 

fiecare ce competențe avem și unde putem interveni astfel încât poziția 

noastră în ATOP să fie cu adevărat folositoare. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Mulțumesc doamna Enache, vom ține cont și de aceea l-am și invitat 

pe domnul Moraru să dezvolte un pic propunerile pe care le-a făcut, și 

aceasta este și invitația adresată tuturor membrilor pentru a obține o 

consultare mai bună data viitoare. 

Următorul punct de pe ordinea de zi, reprezintă discuțiile cu privire 

la solicitările din partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București. Domnul director Bogdan Berechet ne-a transmis două 

propuneri, una este pentru a discuta necesitatea, ne-a solicitat sprijinul 

Autorității pentru a se obține achiziționarea și instalarea unor sisteme de 

monitorizare a traficului rutier de tip Automatic Number Plate Recognition 

pe căile de acces/ieșire în/din Municipiul București. 

Domnul director a și identificat punctele unde ar trebui să fie 

amplasate aceste camere și a justificat necesitatea lor dacă domnul 

director este prezent cu noi acum în ședință și dorește să ia cuvântul îl rog 

să o facă. Din punctul meu de vedere consider că este foarte util acest 

sistem de monitorizare pe lângă fluidizarea, sistematizarea traficului rutier, 

cred că este util și pentru a identifica eventuale persoane care au săvârșit 

infracțiuni pentru a supraveghea traficul sau volumul de trafic care intră 
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sau iese din municipiul București și ce voiam să vă propun este ca cu 

acordul dumneavoastră din partea ATOP să formulăm o astfel de solicitare 

către Consiliul General și către Primăria Municipiului București pentru a se 

identifica fondurile necesare pentru a se realiza acest sistem de 

monitorizare video.  

Doamna Maria Andreescu 

Aș dori să intervin, vă rog. Nu am nimic împotriva utilități pentru 

poliție a unui astfel de sistem, însă acest sistem reprezintă un sistem de 

monitorizare permanent și nediferențiat nu referitor la volumul traficului, ci 

referitor la persoane. Este un sistem care poate avea un impact foarte 

serios asupra dreptului la viață privată care este un drept fundamental 

chiar dacă relativ, în sensul că în anumite condiții poate fi încălcat ceea ce 

înseamnă o monitorizare constantă a tuturor cetățenilor într-un anumit 

mediu și posibilitatea de a identifica în mod direct modul de a circula a 

unei anumite persoane ceea ce face parte din caracteristicile unui stat 

polițienesc. Ca urmare, eu personal mă opun acestei propuneri în 

condițiile în care nu există un aviz din partea Autorității pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal. Sugestia mea este să solicite Direcția de 

Poliție sau chiar ATOP-ul în calitatea lui de autoritate publică, fără 

personalitate juridică un punct de vedere din partea Autorității pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal în lipsa căruia eu mă opun 

categoric acestei solicitări. Dacă Autoritatea va vota că o susține, vă rog 

să se consemneze opinia mea separată. Mulțumesc. 

Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Dacă îmi permiteți domnule președinte, solicitarea vine în urma 

discuțiilor purtate cu serviciile operative, avem foarte multe dosare penale, 

foarte multe verificări în care efectiv nu reușim să identificăm autorii unor 

fapte săvârșite la nivelul capitalei, ceea ce transmite și doamna consilier 
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categoric nici nu se pune în discuție să nu se solicite și să nu se respecte 

tot ce ține de prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel de camere 

de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare pe lângă că sunt în toate 

statele lumii, state dezvoltate mă refer, dar și la nivel național avem cred 

că peste jumătate din municipiile reședință de județ care au astfel de 

camere. Nu înseamnă că intră în viața privată a persoanelor, bineînțeles 

la noi se respectă tot ce se desfășoară ca și activitate în cadrul dosarelor 

penale se face cu avizul procurorilor și se consemnează întrutotul, 

bineînțeles cu respectarea prelucrării datelor cu caracter personal. 

Aceasta a fost intervenția mea, mulțumesc și sper să avem susținere în 

acest demers, ba mai mult de atât ne-am dori, și nu a fost prins în această 

solicitare o cameră, aici nu neapărat cu recunoaștere a plăcuțelor de 

înmatriculare, o cameră simplă în Pasajul Unirii care este pasajul cel mai 

lung din București, are și o curbă de-a lungul acestui pasaj, și avem 

accidente rutiere unde ne este foarte greu să stabilim vinovăția unuia, sau 

altuia, și aici avem cazul de duminică când un motociclist a intrat în 

parapet fără să cunoaștem dacă cineva l-a determinat să ajungă sau pe 

fondul vitezei sau oboselii a ajuns în acel parapet. Aceasta ar fi fost o 

solicitate ca să închidem subiectul referitor la camerele de supraveghere. 

Vă mulțumesc mult. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Aici voiam să intervin și să menționez un aspect precizat și de 

domnul director, sunt multe camere de supraveghere pe teritoriul 

municipiului București, unele aparțin de Poliția Locală de sector, altele de 

Poliția Capitalei, sunt și alte instituții care au camere și supraveghează 

anumite zone pentru un scop sau altul. Practic și aceste camere pe care 

le propune Poliția Capitalei ar avea același regim mai mult decât atât, 

există dispoziții legale care obligă instituțiile și nu numai și persoanele 
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fizice și persoanele juridice private să respecte prelucrarea datelor cu 

caracter personal în activitățile pe care le desfășoară și sunt sigur că 

Poliția Capitalei face acest lucru, deci din punct de vedere al riscurilor 

menționate de către dumneavoastră deja există astfel de camere care 

îndeplinesc această funcție, practic ne dorim doar o dezvoltare practic a 

rețelei la ieșirile din oraș pentru a gestiona mai bine activitățile care sunt 

în subordinea Primăriei Capitalei. 

Domnul Daniel Rășică 

Dacă îmi permiteți domnule președinte ca o completare la ce a spus 

domnul director general Berechet, aceste solicitări ale domniei sale nu ar 

veni numai în sprijinul rezolvării problemei infracționalității, ar ajuta foarte 

mult pe partea de mobilitate urbană și mă refer la faptul că aceste camere 

ar permite efectuarea numărătorii autovehiculelor care tranzitează, care 

circulă de la punctul A la punctul B, astfel încât să ne dea niște situații 

foarte clare despre traficul din capitală, care înțeleg că este una din 

problemele majore ale cetățenilor municipiului București, de care tot 

vorbim de vreo câțiva ani buni dar nu facem nimic concret, vise și proiecte 

mărețe credeți-mă că sunt sătul, realitatea din teren e puțin alta pentru că 

noi nu suntem capabili, capitală europeană nici în momentul de față să 

spunem câte mașini tranzitează într-un anumit moment de timp, un anumit 

segment de drum. De ce? Pentru că nu avem tehnologia necesară. 

Al doilea punct și aici apelez la dumneavoastră ca și oameni politici, 

la membrii Consiliului General să luați în calcul pentru bugetul de anul 

viitor, pentru că anul acesta nu s-a alocat niciun leu pe amplasarea de 

camere video. Poate la anul reușim să amplasăm astfel de camere și așa 

cum ne-a solicitat și Poliția Capitalei prin domnul director general Berechet 

și pe unele zone cu infracționalitate ridicată si aici m-aș referi doar la 

parcuri. Poate reușim ca în bugetul de anul viitor să facem ceva pe acest 
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segment de asigurare al ordinii publice pentru că așa, ca fapt divers 

conform specialiștilor, nu Rășică, că Rășică nu e specialist conform 

specialiștilor în ordine publică o cameră video ar înlocui cam 8 posturi de 

pază, ca să înțelegem si eficientizarea banului public. Vă mulțumesc mult. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, acestea fiind spuse dacă nu mai sunt alte observații….. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Dați-mi și mie voie, vă rog frumos, să spun câteva lucruri; eu unul 

înțeleg, și vin din formație ca Niki Andreescu, pe o poziție de apărare a 

drepturilor fundamentale și a vieții private, pe de altă parte înțeleg că 

lumea este totuși într-o evoluție și trebuie să găsim un echilibru cu 

tehnologia, că d-aia mâncam pește și nu mai mâncăm pește că …….și 

nimic nu era rău că inventasem toate tehnologiile astea. Prima întrebare 

ar fi fost, și nu știu dacă domnul Berechet poate răspunde, mai aplicată 

decât de Autoritatea Națională de Protecție a Datelor  Personale dacă nu 

există și alte impedimente legate de legislația națională generală legate 

de astfel de instalări de camere, că știți noi am mai avut camere și pentru 

radare care erau instalate pe la tot felul de UAT-uri și s-a dovedit că erau 

neconstituționale, deci cred că ar trebui să avem o analiză mai atentă la 

nivel național dacă genul acesta de camere am putea să le instalăm. Eu 

unul spun că vreau să ascult toate argumentele astea, nu resping lucrul 

ăsta; dar cred că mai întâi, înainte să facem experimente și investiții la 

București, și după aia să ne spună, eu știu cine, instanță sau autoritate că 

trebuie să le dăm jos și să rămânem cu ele nefolosite ar fi bine să analizăm 

aceste lucruri. Doi la mână, sunt, datorită, din cauza, spuneți cum vreți, în 

AGA Companiei Municipale a Managementului Traficului care spune că 

nu există informații legate de traficul din București, că avem sute și sute 

de intersecții care sunt monitorizate și avem exact traficul din acestea 
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numai că Compania nu este posesoarea acelor date și nu le poate oferii; 

Primăria este posesoarea lor și poate fi o problemă de protocoale între 

Poliția Locală, apropo de managementul traficului și de care este traficul 

prin anumite intersecții sau pe anumite străzi de ieșire din oraș pentru a 

putea să aibă acces la acele informații. E adevărat că acum 

managementul traficului este realizat prin bucle inductive, adică prin niște 

cabluri care sunt îngropate în pământ și că opusul sau alternativa, mult 

mai modernă la aceste cabluri îngropate în pământ sunt camerele video 

care fac exact asta, identifică mașina și mai nou, identifică de fapt 

plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor și ca un produs secundar al 

acestei informații ar putea eventual să fie stocate și transmise și altor 

autorități ale statului în limitele unor protocoale și existenței unei legislații 

corespunzătoare. Deci, discuția asta este una mai largă, știu că se 

intenționează la nivelul companiei și Primarul General își dorește să ne 

mutăm de pe bucle inductive pe camere care să facă lucrul acesta și atunci 

am vorbii domnule Berechet, nu numai de camere la intrările/ieșirile din 

oraș și la zeci/sute dacă nu, poate mii de intersecții din oraș din care să 

avem citiri de plăcuțe de înmatriculare, dar astă este un efort care va mai 

dura probabil câțiva ani de zile. Punctual, revin, eu aș putea să propun și 

susțin, dacă mai există și alți oameni, să vă susținem solicitarea numai 

dacă am avea o analiză temeinică a cadrului legal în care am putea să 

facem lucrul asta. Că de montat și de cumpărat, că tehnologia înțeleg că 

nu mai este atât de scumpă, nu este o problemă. Problema este mai întâi 

să analizăm cadrul legal, să vedem dacă lucrul asta este posibil. 

Domnul Daniel Rășică 

Stimate domnule consilier general îmi permit eu să vă răspund 

punctual. La prima întrebare, noi deja avem o solicitare către Autoritatea 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu care avem un schimb 
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foarte interesant de puncte de vedere de vreo doi ani de zile; avem 

răspunsul scris al acestei instituții care spune foarte clar că noi, Poliția 

Locală și implicit autoritatea locală suntem limitați în a utiliza, nu a deține, 

în a utiliza anumite echipamente cum ar fi inclusiv aceste body camera 

care noi am vrut să le dăm în dotarea polițiștilor locali, iar autoritatea 

respectivă ne-a spus că este total interzis; în plus, noi avem împreună cu 

domnul Berechet, în spatele lucrurilor care se văd așa public, noi avem o 

colaborare foarte bună și un schimb foarte interesant de idei și de 

propuneri, vizavi de tot ce ține de aspectele de montare de camere, și ca 

să vă răspund exact, atâta timp cât aceste camere sunt utilizate conform 

prevederilor legale, iar Poliția Română în Legea de organizare și 

funcționare are un articol unde spune clar că are dreptul să utilizeze și să 

folosească aceste echipamente suntem acoperiți. Referitor la radarele de 

care vorbiți chiar avem și noi în plan cu Poliția Capitalei, prin Brigada 

Rutieră, instalarea unor astfel de echipamente în zonele așa-numite negre 

unde se produc accidente rutiere foarte grave, acolo problema, în 

motivarea Înaltei Curți a României, este că aceste echipamente erau 

utilizate de niște firme private și nicidecum de către Brigada Rutieră, Poliția 

Română; acolo era singura problemă. Atâta timp cât aceste echipamente, 

datele din aceste radare sunt scoase și utilizate de către Brigada Rutieră 

dacă ne referim la Municipiul București nu este nimic ilegal. Deci, noi avem 

acest punct de vedere, am făcut un schimb de hârtii, nu numai cu Poliția 

Capitalei, ci și cu celelalte instituții angrenate în sistemul ordinii publice și 

siguranței naționale. Cu prima ocazie când aveți disponibilitatea vi le și 

punem la dispoziție ca să vedeți că suntem acoperiți din punct de vedere 

legal. Mai mult, există o dorință a Poliției Capitalei pentru utilizarea inclusiv 

a unor sisteme de "face recognition", sisteme care la nivelul Primăriei 

Capitalei există. Aici, iarăși este o poveste vizavi de cine să utilizeze 
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aceste echipamente, softul ca atare există la nivelul Primăriei Capitalei. 

Vă mulțumesc domnule consilier general. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Domnule Rășică, încă o dată vă spun, aveți contactul meu, oricând 

doriți putem să stăm de vorbă, să vă spun. Încă o dată, subliniez, Primăria 

în momentul de față, face partea asta de management al traficului printr-o 

companie privată, nu ca autoritate ceea ce naște deja primul obstacol. 

Trebuie să ne gândim cum altfel am putea să luăm aceste camere, dar 

repet, Primăria o să spună că nu le vrea și că nu știe ce să facă cu ele, 

eventual să le luați dumneavoastră direct, Poliția Locală. Administrația 

Străzilor are totul externalizat către Compania Managementul Traficului, 

asta vă explic.  

Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Mă simt nevoit să intervin. Cu siguranță, în plus față de ceea ce a 

transmis domnul Rășică, există această legalitate în orice demers, cred 

că este suficient. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, o să discut cu domnul Berechet și cu domnul Rășică dacă are 

astfel de corespondentă purtată deja cu instituțiile statului pe 

fundamentarea folosirii unor astfel de camere video; să centralizăm câteva 

argumente pe care o să le trimit către dumneavoastră pentru a vedea 

justificarea legală și posibilitatea amplasării acestor camere. Dacă sunteți 

cu toții de acord, o să trec la următoarea solicitare din partea Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București. Este legată de identificarea 

unor spații pentru câteva secții de poliție care în momentul de față își 

desfășoară activitatea în spații improprii sau sunt într-un program de 

edificare, de construire a unor noi sedii. Secțiile de poliție care se află în 
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această situație sunt secțiile de poliție 3, 9, 14 și 18. Dacă domnul director 

Berechet dorește să mă completeze sau să adauge alte aspecte relevante 

vizavi de această solicitare, vă rog frumos. 

Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Mulțumesc, nu este cazul. Solicitarea a venit mai mult către 

dumneavoastră în vederea susținerii noastre în fața Primăriei Generale; 

dacă există la nivelul Primăriei Generale spații, astfel încât să nu fim 

nevoiți să mergem către societățile private în considerentul în care ar 

exista spații nefolosite ale Primăriei Generale și ne pot venii în sprijin 

pentru secțiile nominalizate. Este o discuție destul de amplă pe această 

zonă, se plătesc foarte mulți bani pe chirii și mi-aș dorii, până la urmă 

vorbim de bugetul statului, cheltuielile să fie cât mai mici dacă servim 

același interes comun, siguranța cetățenilor. Mulțumesc frumos. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Consider oportun să întrebăm Direcția Patrimoniu dacă există 

imobile, spații corespunzătoare pentru aceste secții de poliție și acestea 

nu sunt necesare pentru alte activități mai importante ale Primăriei, ale 

Consiliului General sau altor instituții din subordine și, bineînțeles să 

stabilim dacă se identifică astfel de spații, să se stabilească o durată clară 

a oferirii acestor spații astfel încât să avem o previzibilitate pentru cât vor 

fi ele ocupate de către secțiile de poliție respective. 

Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Cu siguranță, perioada va fi de cel puțin 2 până la 3-4 ani, deși banii 

vin prin Banca Mondială întotdeauna piedici există în tot ce înseamnă 

construcție în acest moment pe plan național, nu numai în București. 

Mulțumesc. 
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Doamna Alma Cazacu 

Aș avea o întrebare; ca și vizitator al unei secții de poliție din Capitală 

sau al mai multora, de fiecare dată mi-am dat seama că oamenii care 

lucrează acolo, lucrează în niște condiții destul de grele și până acum nu 

am fost conștientă că de spații se ocupă Primăria, nu Poliția. Se poate 

face ceva pentru renovarea acestor spații? Adică se pot îmbunătății 

condițiile de muncă ale angajaților poliției, că bănuiesc că asta i-ar ajuta 

foarte mult și pe ei, nu doar pe noi, vizitatorii? Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Aici aș intervenii eu. De spațiile în care funcționează secțiile de 

poliție se ocupă Poliția Capitalei, respectiv Inspectoratul General de 

Poliție, respectiv Ministerul Afacerilor Interne. Practic această solicitare 

din partea Poliției Capitalei este pentru ajuta pe perioada lucrărilor de 

renovare, reconstruire a acelor secții, dacă Primăria Capitalei are astfel de 

spații. Deci, până la urmă, să se asigure că au niște spații este în principal 

responsabilitatea Poliției. 

Doamna Alma Cazacu 

Ok, am înțeles și îmi cer scuze de neînțelegere. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, dacă nu mai sunt alte intervenții, o să formulez o astfel de 

întrebare către Direcția Patrimoniu să vedem ce ne pot răspunde vizavi de 

disponibilitatea unor astfel de spații. 

Doamna Maria Andreescu 

Pot să intervin înainte să trecem la următorul punct? Eu sunt foarte 

de acord, destul de bun cunoscător al secțiilor de poliție din București și 

din țară, cele mai multe dintre ele au nevoie de lucrări de renovare foarte 
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serioase, dacă nu de o relocare permanentă, și mă refer aici, de exemplu 

dintre cele aflate pe listă la Secția 9. În sine, nu este o clădire foarte, foarte 

improprie pentru o secție de poliție, dar este o clădire foarte veche, are 

nevoie de lucrări ample de renovare, cred însă că decât o relocare 

temporară pentru renovarea acelei secții ar trebui demolată din rădăcini. 

Deci, întrebarea mea ar fi dacă problema de fapt este doar obținerea unui 

spațiu temporar, pentru a se muta temporar activitatea secțiilor în altă 

parte, mă refer doar la cele patru din prima categorie nu la cea nou 

înființată, în vederea demolării și reconstruirii, adică mai concret: terenul 

pe care este acum Secția 9 și terenurile pe care sunt Secțiile 3, 14 și 18 

sunt în proprietatea Poliției sau nu? Pentru că în acest caz, găzduirea 

pentru 2-3 ani într-un spațiu al Primăriei chiar cred că ar fi o chestie extrem 

de ușoară până la urmă, cu condiția de a se identifica un spațiu în zonă și 

într-adevăr chiriile sunt mari în București. Dar este vorba doar de renovări 

sau se demolează și se reconstruiesc? Eu sper să se demoleze și să se 

reconstruiască. 

Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Am să vă răspund punctual; pentru secțiile nominalizate, acestea se 

află în patrimoniul Poliției Capitalei. Cu privire la modul de reabilitare, 

înseamnă o reconstrucție din temelii, la tot ce înseamnă standarde 2021, 

parcări, tot ce înseamnă necesar, spațiu-utilitate pentru numărul de polițiști 

care lucrează într-o astfel de secție. 

Doamna Maria Andreescu  

Mulțumesc pentru răspuns. Sper că și pentru numărul de persoane 

care sunt deținute în aresturile poliției și în acest caz susțin propunerea de 

a solicita Consiliului General să identifice fonduri. Mulțumesc. 
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Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Din păcate, secțiile nominalizate 3, 9, 14 și 18 nu sunt prevăzute cu 

centre de arest și reținere preventiv, însă avem astfel de lucrări, am 

finalizat de curând la Secția 19, zicem noi la standarde europene, un astfel 

de centru unde credem că ne atingem scopul dorit. Așa cum observați, 

avem o încărcătură emoțională aici, pentru că avem polițiști care spun că 

noi lucrăm în condiții grele, însă ne preocupă foarte tare să vedem în ce 

condiții stau și persoanele care sunt în arest preventiv. Mulțumesc. 

Doamna Maria Andreescu 

Fiecare cu încărcătura emoțională proprie. Însă, înțeleg din ce mi-ați 

spus că la Secția 9 nu există arestați? 

Domnul comisar șef Bogdan Berechet 

Nu, nu există centru. Nu toate cele 26 de secții au centre de arest și 

reținere. 

Doamna Maria Andreescu 

Da, știu. Însă, în acele secții intră și cetățeni cum spunea mai 

devreme doamna Cazacu. Și pentru ei este neplăcut. Nearestați. Revin, 

susțin propunerea de a solicita mai departe către Consiliu alocarea de 

fonduri în acest scop. Mulțumesc. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, mergem mai departe cu următorul punct de pe ordinea de zi. 

Există o solicitare și din partea ISU București-Ilfov pentru identificarea 

spațiilor necesare pentru 13 subunități de pompieri. Materialul a fost 

transmis și pe e-mail, sunt justificate aceste zone pentru fiecare 

subunitate, pentru fiecare din ele se precizează zonele pe care le-ar 

acoperii și obiectivele pe care le-ar îndeplinii. De asemenea sunt și alte 
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documente transmise de către ISU, respectiv "Schema cu riscurile 

teritoriale din Municipiul București" și "Planul de analiză și acoperire a 

riscurilor în Municipiul București" care vor fi adăugate într-un drive online 

despre care vom discuta la punctul "Diverse". Aceste subunități de 

pompieri sunt necesare pentru a diminua și acoperii mai bine zonele la 

intervenția de stingere a incendiilor sau de prevenire a situațiilor din 

subordinea ISU. De exemplu, din câte știu, zona Chitilei este foarte dificil 

de a fi acoperită deoarece se află la o distanță mare de cea mai apropiată 

subunitate de pompieri care este în zona Grozăvești. Dacă domnul 

Șchiopu ne poate prezenta, aș aprecia. 

Domnul colonel Orlando Șchiopu  

Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr este vorba de 

înființarea la nivelul Municipiului București a încă 13 subunități de 

intervenție noi. Nu este vorba ca la colegii de la Poliție de relocare; aceste 

subunități au ca scop reducerea timpului de răspuns, adică timpul în care 

prima resursă de pompieri ajunge la locul intervenției. Este un proiect pe 

care ni l-am propus încă din anul 2016, din cele 13 în momentul de față 

este în curs de realizare un singur punct în sectorul 4, pe strada Perșani. 

Cam atât, mulțumesc mult. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Puteți preciza dimensiunea care ar fi necesară pentru o astfel de 

subunitate, cam ce suprafață? 

Domnul colonel Orlando Șchiopu  

În materialul pe care vi l-am înaintat sunt și proiecte pentru realizarea 

unor astfel de locații, depinde de mărimea fiecăruia, dacă este vorba de o 

subunitate cu o singură boxă sau cu două boxe.  
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, într-adevăr ați oferit aceste informații, de exemplu costul 

estimativ pentru o subunitate cu o boxă și cu două boxe și ne-ați oferit și 

câteva exemple. Din câte îmi dau seama suprafețele nu sunt foarte mari. 

Aș dorii să înțeleg, dacă se identifică terenuri care pot fi oferite sau părți 

din teren care pot fi oferite pentru realizarea acestor subunități, există 

disponibil financiar la nivelul ISU București-Ilfov pentru construirea 

imobilelor și dotarea lor? 

Domnul colonel Orlando Șchiopu  

În momentul de față nu avem finanțare pentru construirea unui imobil 

de la zero, ceea ce se realizează și s-a realizat, se realizează cu sprijinul 

primăriilor. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Am înțeles, practic pe lângă terenurile pe care să fie amplasate sunt 

necesare și fonduri pentru construcții. Sunt 13, putem să facem o adresă 

către Direcția Patrimoniu, putem să ne gândim la un proiect de hotărâre 

care să fie supus votului Consiliului General, dar sunt curios, dacă 

anvelopa bugetară este totuși limitată sau nu există spații identificate, 

dacă se poate face o prioritizare între cele 12, că una ați spus că este în 

curs de amenajare, dacă dintre cele 12 se pot prioritiza 5 dintre ele. 

Domnul colonel Orlando Șchiopu  

Sigur, putem face acest lucru; ca pe orice proiect, putem să-l 

realizăm etapizat și putem face și prioritizare și o etapizare a subunităților. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, mulțumesc. Dacă sunt întrebări sau observații din partea 

colegilor…  
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Domnul consilier general Adrian Moraru  

Eu aș avea o sugestie pe care nu știu în momentul de față cum să o 

operaționalizăm. Poate că ar fi bine să începem să lucrăm la niște principii, 

uitați aici aveți dat exemplul zonei Văcărești, când vin spre aprobare la 

Primăria Generală pentru autorizații de construire pentru tot felul de 

construcții foarte mari, fie rezidențiale, fie de gen mall cu o aglomerație 

foarte mare, poate am putea să dezvoltăm niște criterii astfel încât să 

solicităm și poate să cumpărăm dacă este cazul din acele suprafețe 

enorme spații pentru astfel de subunități. Văd că au intrat într-o întrecere 

să construiască cel mai înalt turn din București, poate că ar fi bine pe o 

suprafață adiacentă unor astfel de clădiri sau unor astfel de complexe de 

clădiri să fie și o stație de pompieri; că nu se știe niciodată și e bine să fie 

la un minut distanță de tine sau la 30 de secunde. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Mulțumesc pentru sugestie domnul Moraru. Membru în ATOP este 

și domnul Hazarian care este și președintele Comisiei de urbanism și 

amenajarea teritoriului din Consiliul General și cred că a auzit și dânsul 

părerea dumneavoastră de a găsii o soluție ca la marile proiecte care se 

aprobă să prevedem și o astfel de zonă pentru pompieri mai ales dacă în 

zona extinsă nu există o astfel de subunitate; și eu sunt membru al 

Comisiei de Urbanism și vom discuta împreună pentru a vedea ce soluții 

există. Domnul Hazarian? 

Domnul consilier general Constantin Hazarian 

Având în vedere că de la începutul acestui mandat nu a fost pe 

ordinea de zi nici un proiect de urbanism, doar suspendări, în speranța de 

vremuri mai bune, de ce nu? Mulțumesc! 
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Domnul președinte Andrei Rigu 

Mulțumesc domnul Hazarian. O ultimă solicitare din partea Direcției 

de Jandarmerie a Municipiului București, este o discuție pe care am avut- 

o la vizita pe care am efectuat-o la Centrul Municipal Integrat pentru 

Situații de Urgență, domnul colonel Stegăroiu ne-a menționat necesitatea 

achiziționării, dotării Jandarmeriei cu un autobuz-centru de comandă 

mobil modern. Jandarmeria Municipiului București are în momentul de față 

un astfel de autobuz, dar este învechit și îi lipsesc unele dotări care să îl 

facă operațional pe de-a întregul; de exemplu, asigurarea unei climatizări 

adecvate în timpul verii și aici era rugămintea de la domnul Stegăroiu dacă 

poate să ne trimită o descriere mai amplă și o fundamentare pentru acest 

autobuz, cu o estimare a costului pe care l-ar presupune un astfel de 

autobuz pentru a vedea în ce măsură se poate acoperii întreaga sumă sau 

doar o parte și dacă este oportun să depunem efortul și să solicite 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică să fie luat în considerare un astfel 

de sprijin. Domnule Stegăroiu, ne auziți, puteți să ne dați câteva detalii? 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Mulțumesc pentru această disponibilitate. Noi lucrăm acum la un 

proiect și la o estimare a costurilor urmare a discuțiilor de la ultima vizită. 

Aș vrea, pentru toți cei care nu au fost prezenți la acea discuție, să explic 

faptul că pentru gestionarea evenimentelor cu public numeros și care 

prezintă riscuri în planul ordinii și siguranței publice, potrivit procedurilor 

legale în vigoare, noi, instituțiile responsabile de aceste misiuni trebuie să 

conlucrăm și să luăm decizii împreună dintr-un singur loc. Vă spuneam că 

la stadioane avem punctele de comandă ale stadioanelor care sunt fixe și 

ne oferă tot spațiul și condițiile necesare pentru luarea deciziilor de comun 

acord adaptat situației care se creează la un eveniment sportiv; dar avem 

o problemă în spațiul public, pe timpul adunărilor publice cu riscuri, unde, 
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din nou, toți responsabilii instituțiilor sunt prezenți în același punct de 

comandă, dar punctul de comandă pe care îl folosim este un autobuz din 

2005 adaptat de noi la nevoile unui punct de comandă; avem instalate 

sisteme de vizionare audio-video (televizoare), acces la internet, 

telefoane, stații radio și așa mai departe numai că este un punct de 

comandă mobil impropriu care nu corespunde nevoilor actuale, vara 

murim de cald, este un autobuz din 2005 care nu permite instalarea unui 

sistem de climatizare performant, are și probleme de deplasare, de 

manevrabilitate. Vă spuneam data trecută că am avut șansa să merg în 

vizite oficiale la omologi din Paris, Madrid, Lisabona și toate aceste 

autorități care sunt responsabile de gestionarea misiunilor cu public 

numeros dispun de puncte de comandă performante adaptate condițiilor 

actuale. Din această perspectivă, ținând cont că noi, ca instituție militară 

nu suntem eligibili pentru a aplica pentru proiecte europene și luând în 

considerare faptul că în acest punct de comandă își desfășoară activitatea 

prefectul, șeful Jandarmeriei, șeful Poliției Capitalei, șeful ISU, șeful 

Poliției Locale a Municipiului București, reprezentantul Primăriei, depinde 

de context și de locul unde se desfășoară acea misiune, cred că este 

oportun să găsim o soluție prin ATOP pentru a aplica pentru un proiect 

european; asta ar fi fost propunerea mea, în măsura în care se poate, știu 

că Primăria Generală și Consiliul General sunt instituții eligibile pentru a 

propune proiecte europene și din această perspectivă am venit cu această 

idee. Mulțumesc! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Da, cred că este util să vedem fundamentarea și evaluarea la care 

lucrați și după aceea să discutăm, să fie transmisă tuturor membrilor și să 

luăm decizia de a formula din partea Autorității o solicitare formală. Este 

foarte util că ne precizați astfel de aspecte pentru că sunt de interes, 
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pentru a înțelege cum funcționează instituțiile membre ale Autorității și 

cum pot să își desfășoare activitățile mai eficient și mai util pentru cetățenii 

Municipiului București. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Corect! 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Aș vrea să intervin și eu. Îmi face plăcere să cred că mă disociez 

funcție de diversele contexte și instituții în care activez și să nu amestec 

lucrurile; îmi face plăcere să cred că sunt o asemenea persoană și să-i fac 

o observație domnului Stegăroiu, cred că până când Jandarmeria nu-și 

rezolvă o anumită problemă de percepție cu comunitatea Bucureștiului, 

este cumva sinucigaș ca noi să susținem o asemenea finanțare și cred că 

știți la ce mă refer. Cred că și pe 10 august era foarte cald în centrul acela 

de comandă.  

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Domnul Moraru dacă îmi permiteți să intervin. În primul rând, eu nu 

am fost în 10 august pentru că eram într-o misiune NATO în Italia, dar 

credeți-mă că nu e cazul să amestecăm lucrurile; pe de altă parte, până 

instanța de judecată se pronunță pe acel dosar nu e cazul să încercăm noi 

antepronunțări; nevoile noastre nu ar trebui stopate de astfel de 

evenimente sau situații. Încă o dată, în acest punct de comandă nu își 

desfășoară activitatea doar Jandarmeria, ci toate instituțiile statului care 

prin lege sunt obligate să conlucreze și să ia decizii în beneficiul 

cetățeanului. 
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Domnul consilier general Adrian Moraru  

Domnul Stegăroiu, eu nu m-am pronunțat cu privire la nimic, doar v-

am spus că relația dintre comunitate și Jandarmeria București nu este una 

foarte bună. Atât.  

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Asta este părerea dumneavoastră. Sincer, noi nu avem această 

percepție. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Și eu cred că este dreptul dumneavoastră să nu aveți această 

părere; această observație nu ține neapărat de părerea mea. Percepția 

mea, în momentul de față, și dacă doriți putem să întrebăm, facem un 

sondaj pe Facebook care este părerea despre Jandarmerie în București. 

Cred  că e loc de îmbunătățire astfel încât Jandarmeria să ceară bani de 

la contribuabilul din București pentru astfel de lucruri, chiar dacă ei vin 

indirect, prin fonduri europene. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Încă o dată, vă înțeleg perfect observația, dar dați-mi voie să vin cu 

acest contraargument, că dezvoltarea noastră logistică nu are alt scop 

decât crearea de condiții realistice și adaptate situației din teren în 

beneficiul celor care participă la astfel de evenimente, nu din alte 

considerente. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Aș mai face o precizare suplimentară ca să nu fiu înțeles greșit, ar 

trebui să mai lucrați la comunicarea dintre dumneavoastră și comunitate 

ca astfel de lucruri să treacă, să nu fie percepute greșit. 
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Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Am înțeles! Vă spun că noi facem eforturi zi de zi, premergător, pe 

timpul și după evenimente de amploare pentru a explica și a ne explica 

deciziile și acțiunile pe care le desfășurăm, dar nu este ușor. Vedeți 

dumneavoastră, suntem una din instituțiile de forță ale statului român care 

este obligată să aplice coerciția atunci când situația impune, de multe ori 

munca noastră este ingrată pentru că suntem în fața unor persoane 

nemulțumite de o anumită situație, iar noi nu vrem decât să le explicăm că 

suntem acolo pentru siguranța lor, pentru a le asigura protecția, pentru a 

ne asigura că dreptul la libera exprimare le este garantat și nu pentru a le 

îngrădii un drept, pentru a-i sancționa sau pentru a lua alte măsuri 

împotriva lor. Nimeni nu-și permite să dea vreun ordin ilegal niciunui 

jandarm.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Aș intervenii și eu. Ce s-a întâmplat pe 10 august este nefericit, dar 

deciziile care au fost date, legalitatea lor așa cum a spus și domnul 

Stegăroiu în momentul de față se discută în justiție și trebuie să așteptăm 

decizia instanței înainte de a ne pronunța, dar este un eveniment care a 

produs o anumită tulburare socială, cred că la asta se referă domnul 

Moraru și care a rămas în memoria nu doar a cetățenilor Bucureștiului, dar 

și a întregii țări, dar tocmai că ne aflăm în cadrul Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică și pe de o parte îi avem pe reprezentanții instituțiilor, iar de 

cealaltă parte îi avem pe consilierii generali și pe reprezentanții 

comunității, putem să avem astfel de discuții din care să înțelegem mai 

bine pozițiile fiecăruia și să interpretăm mai bine ce s-a întâmplat, ce se 

întâmplă, ce se poate întâmpla; este foarte bine că avem astfel de discuții 

și sper să le avem și cu altă ocazie și să fie dezvoltate astfel încât să 



46 
 

înțelegem cât mai multe din toate activitățile instituțiilor și din tot ce se 

întâmplă în Municipiul București.  

Domnul colonel Ionel Stegăroiu 

Corect! Mă bucur că domnul Moraru a ridicat problema de maniera 

aceasta pentru că îmi dă mie ocazia să încerc să explic activitatea noastră 

și asta facem de fiecare dată cu toate acțiunile pe care le desfășurăm 

zilnic. Mulțumesc! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok! Dacă nu mai sunt alte intervenții, așteptăm acea fundamentare 

din partea dumneavoastră ca să o putem analiza și decide. Pe ultimul 

punct de pe ordinea de zi înaintea punctului "Diverse": "Discuții privind 

structura unui proiect de protocol încheiat între toate Polițiile Locale din 

Municipiul București și Direcția de Poliție a Municipiului București sub 

forma unui plan comun de acțiuni cu atribuții clare și responsabilități foarte 

clare". Am propus acest subiect în urma discuțiilor cu domnul director 

Rășică și înțelegerii pe care am căpătat-o că în momentul de față nu există 

o colaborare foarte clară între Polițiile Locale ale sectoarelor și Poliția 

Locală a Municipiului București și că există unele impedimente sau unele 

probleme în a-și exercita atribuțiile în anumite situații mai ales atunci când 

nu este clară competența respectivelor instituții. Dacă domnul Rășică 

poate să dezvolte anumite aspecte aș aprecia, dar ce doream era să 

discutăm un pic care sunt aspectele pe care ar trebui să le avem în vedere 

la stabilirea structurii acestui protocol de colaborare.  

Domnul Daniel Rășică 

Vă mulțumesc domnule președinte, o să încerc să fiu cât mai succint 

să nu ocup inutil timpul onoraților membrii; este vorba de împărțirea 

administrativ-teritorială a competenței pe zone de acțiune astfel încât să 
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putem acționa pe principiul bine statuat în toată legislația de ordine și 

liniște publică și anume: "primul sau cel mai apropiat echipaj intervine". La 

noi, din păcate, s-a înrădăcinat o cutumă care trimite foarte multe solicitări 

către Poliția Locală a Municipiului București și mă refer aici în special la 

colaborarea cu Poliția Locală Sector 1, neînțelegându-se faptul că Poliția 

Locală a Municipiului București are competență exclusivă pe ceea ce ține 

de Legea 50, și anume aplicarea constatărilor pe zonele protejate și pe 

zonele monument istoric; în rest tot ceea ce ține de aplicarea prevederilor 

Legii 155-legea cadru este egală pentru toate Polițiile Locale de Sector și 

de aici apare o întreagă poveste – cu permisiunea dumneavoastră sau 

dacă onorații membrii manifestă un astfel de interes – eu pot să pun la 

dispoziție la viitoarea ședință, o analiză succintă asupra numărului de 

petiții care îmi vin direcționate de la cetățeni care se declară nemulțumiți 

de modul de soluționare a problemelor la nivelul Polițiilor Locale de Sector 

și al petițiilor care îmi sunt direcționate de aceste Poliții Locale de Sector 

către instituția pe care o reprezint pentru a lua noi măsuri în condițiile în 

care și domniile lor sunt competenți. Având în vedere că nu pot, mai ales 

că într-o anumită perioadă de timp se vorbea pe la colțuri că se dorește 

ca Poliția Locală a Municipiului București să se erijeze într-o șefă a 

celorlalte Poliții Locale din Municipiul București, am evitat să fac acte de 

natură a alimenta astfel de bârfe, fapt pentru care referitor la ceea ce ați 

spus dumneavoastră și ceea ce ați propus, eu consider că așa cum 

integratorul la nivelul acelui protocol care există pe partea de fluență este 

Poliția Capitalei și care conform prevederilor poate să fie integratorul în 

orice activitate complexă de menținere și asigurare a ordinii publice și 

folosindu-ne de Planul unic de ordine și liniște publică care există aprobat 

la nivelul Poliției Capitalei, este document clasificat și este și la nivelul 

nostru și în special la nivelul domnului director general Berechet, aș 

propune ca o astfel de discuție să fie purtată cu șefii Polițiilor Locale de 
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Sector sub coordonarea domnului director general Berechet. Asta ar fi 

propunerea mea deoarece domnia sa și instituția pe care o conduce are o 

altă greutate în ceea ce înseamnă reechilibrarea raportului de forțe, în 

special pe prezența fizică în teren a polițiștilor locali. Restul ceea ține 

exclusiv de Direcția Control și de problematica de mediu este o discuție 

care eu i-am propus-o și domnului Primar General să o avem cu primarii 

de sectoare este și vizavi de încadrarea cu personal – ca un singur 

exemplu – la nivelul Poliției Locale a Municipiului București există doar 

șapte inspectori pe zona de mediu care închipuiți-vă mai ales în perioada 

asta în care vorbim de arderile ilegale, de depuneri necontrolate, defrișări 

și de alte aspecte care țin de legislația de mediu, mie mi se pare că este 

inutil. Șapte înseamnă unul pe sector practic. Vă mulțumesc mult, dacă 

mai sunt alte întrebări, vă stau la dispoziție. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Dacă am înțeles bine, propuneți să avem o discuție împreună și cu 

ceilalți directori sau reprezentanți ai Polițiilor Locale de Sector și împreună 

cu ei să gândim structura și ce să conțină acest protocol de colaborare. 

Domnul Daniel Rășică 

Exact! Adică așa cum am mai spus și acum două întâlniri, să găsim 

timp la una din ședințele ATOP-ului să invităm și șefii Polițiilor Locale de 

Sector deoarece și dânșii, mai mult ca sigur vor aduce niște clarificări și 

vor expune niște puncte de vedere care cred eu că este bine să fie 

cunoscute de către membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ce îmi permit să vă propun este ca să ne pregătim pentru această 

întâlnire să ne trimiteți dacă aveți posibilitatea câteva idei pe structura 

acestui raport; raportul ar trebui structurat în felul acesta, noi îl primim, îl 
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vedem, ne gândim și noi la el și după aceea în discuția cu ceilalți 

reprezentanți, cu Polițiile Locale de Sector, o să știm un pic mai aplicat 

cum să le purtăm.  

Domnul Daniel Rășică 

Sigur, cu mare drag; adică o să vă fac un punctaj cu problemele pe 

care eu și instituția noastră le consideră prioritare într-o primă fază. 

Doamna Alma Cazacu 

Aș dorii să intervin puțin, în primul rând mi se pare o idee foarte bună 

să existe acest protocol și în al doilea rând aș dorii să întreb dacă există 

vreo piedică legală pentru a nu se realiza colaborarea; ce șanse există ca 

acest protocol să fie încheiat și respectat de către toate Polițiile Locale, 

pentru că ar fi absolut minunat să poată funcționa sincron și în colaborare 

permanentă. Mulțumesc! 

Domnul Daniel Rășică 

Vă mulțumesc pentru întrebare stimată doamnă. Diferența este una 

singură, foarte clară și foarte importantă, diferența între mine și domnul 

Berechet este faptul că dânsul este comanda unică la nivelul întregii Poliții 

Române pe raza Municipiului București. Totul de aici pleacă, de la 

comanda unică, eu de exemplu nu pot să trasez sarcini unei Poliții Locale 

de Sector. Asta este, ca rezumat, cea mai mare piedică legală; iar vizavi 

de a merge pe buna credință, onestitatea și sprijinul colegilor, că altceva 

decât colaborare și sprijin reciproc cu Polițiile Locale de Sector nu putem 

avea, semnăm un act și ne trezim într-o anumită situație că la sectorul X 

se face o restructurare și rămân fără nici un polițist local, că se face altă 

restructurare și s-a diminuat numărul de polițiști locali și ne trezim 

"Domnule, știți, eu nu mai pot să asigur", lucru pe care îl întâlnim pe zona 

planului de fluență; sunt momente în care nu se participă cu forțele 
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responsabile pe care fiecare Poliție Locală de Sector și le-a asumat în acel 

plan și atunci ne trezim într-o situație ingrată. Așa cum nu există comandă 

unică, la fel nu există responsabilități și sancțiuni, dacă nu a participat 

Poliția Locală X în intervalul 7:00-10:00 la fluidizarea unui anumit segment 

nu există nici o sancțiune.  

Doamna Alma Cazacu 

Este nevoie de o modificare legislativă pentru a exista această 

comandă unică? 

Domnul Daniel Rășică 

 Sigur că da, dar această modificare legislativă nu se poate la nivelul 

Legii 155 a Poliției Locale, aici vorbim si de Constituție și de împărțirea 

administrativ-teritorială. Problema comenzii unice pleacă și de la finanțare, 

practic fiecare Poliție Locală de Sector se află în subordinea primarului și 

a consiliului local. 

 Domnul consilier general Adrian Moraru 

 Domnule Rășică eu am această problemă în foarte multe domenii și 

mă confrunt de ani de zile cu o lipsă a înțelegerii, este vorba de voință 

politică; este o problemă de înțelegere a oamenilor care se uită la 

București, deși majoritatea știu că sectoarele sunt subunități ale 

Bucureștiului, sunt cumva în subordinea Bucureștiului; la un moment dat, 

din considerente politice unii și-au luat sectoarele pe persoană fizică, 

fiecare s-a făcut jupân pe o bucată din București, unul pictează într-o 

culoare, unul pune garduri, altul pune borduri de o anumită înălțime, altul 

de alta, unul le colorează cumva și altul altfel și nu se mai înțelege nimic 

din nimic, acesta este rezultatul; uitați-vă și la salubrizare. Uitați-vă că 

dacă ai doi copii în două sectoare unul primește o bursă, altul altă bursă; 

uitați-vă că dacă stai într-un sector salubritatea te costă într-un fel, dacă 
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te duci să muncești în alt sector salubritatea te costă în alt fel. Acesta este 

rezultatul enclavizării, Bucureștiul este singura unitate administrativ-

teritorială, restul sunt subunități. Din punctul meu de vedere nici nu este o 

problemă legală, asta este părerea mea strict personală, dacă mâine 

Consiliul General hotărăște să dizolve sectoarele, le dizolvă că nu are 

nevoie de altcineva sau de Parlament, că nu e nevoie să voteze 

parlamentarul din Vaslui cum îmi împart eu Bucureștiul sau Clujul. Nu că 

doresc să desființez sectoarele că nu despre asta era vorba; este o lipsă 

de înțelegere între ce este capitala și ce sunt sectoarele, unii cred că sunt 

de capul lor și nu o să putem să îi răzgândim nici în problema poliției 

locale, vă susțin, dar vă spun că nu vom rezolva nimic.  

 Domnul Daniel Rășică 

 Aveți perfectă dreptate, iar cetățeanul Rășică, nu directorul general 

vă dă dreptate. Mai mult decât să respectăm legea nu avem ce face, nu 

suntem oameni care interpretăm legea doar o aplicăm. 

 Domnul președinte Andrei Rigu 

 Haideți domnule Moraru măcar să încercăm să avem acea întâlnire 

cu reprezentanții Polițiilor Locale de Sector, să discutăm despre 

oportunitatea acestui protocol, să vedem părerile lor, dacă reușim să îl 

semnăm să vedem cum se implementează. Cred că rolul Autorității este 

tocmai acesta de a coordona, de a ajuta la coordonarea între instituțiile 

membre ale Autorității și cele care asigură menținerea ordinii publice în 

București. 

 Domnul consilier general Adrian Moraru 

 Nu refuz lucrul acesta domnule Rigu, o singură adăugire: vă rog să 

nu uitați primarii, ar fi totuși un gest neelegant să îi chemăm noi la ATOP 
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pe șefii Polițiilor Locale de Sector, pentru că ei răspund de primar, nu de 

dumneavoastră sau de mine. 

 Domnul consilier general Adrian Florescu 

 Dacă îmi permiteți și mie, îi dau dreptate domnului Moraru pentru că 

la sectoare, în general, Poliția Locală este sub Consiliul Local, mai puțin 

la Sectorul 3 care au reușit să treacă Poliția Locală sub primar, iar acesta 

este un demers care nu cred că se poate face pentru că mai intervine și 

factorul politic, iar șefii de la Polițiile Locale vor rămâne cu impresia că li 

se știrbește autoritatea. Mulțumesc! 

 Domnul președinte Andrei Rigu 

Noi cred că avem rolul să le transmitem că nu se știrbește 

autoritatea, ci doar se clarifică cine, ce atribuții are în anumite situații, 

acesta ar fi obiectivul protocolului așa cum îl văd eu, poate sunt prea 

optimist dar cred că trebuie să încercăm să vedem care este rezultatul. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Este adevărat, nu dorim să rămână nimeni știrb după o asemenea 

întâlnire. 

Doamna Alma Cazacu 

Sunt și eu de acord cu domnul Moraru, respectiv cred că primarii ar 

trebui cel puțin anunțați, dacă nu cerută părerea având în vedere că Poliția 

Locală este sub primar sau sub Consiliul Local cum s-a menționat mai 

devreme, adică ar trebui făcut un demers pe ambele căi. 

Doamna Maria Andreescu 

Dacă îmi permiteți, în opinia mea, oricum un șef de Poliție Locală de 

Sector nu ar participa la această potențială întâlnire fără aprobarea 

expresă a primarului de sector care angajează și respectiv concediază 
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șeful Poliției Locale. Cred că ar fi util să se poată găsii o modalitate de 

cooperare care în condițiile actuale de legislație și de neînțelegerile pe 

care le-a menționat domnul Moraru sunt imposibil să le rezolvăm noi; ceea 

ce putem să facem este o întâlnire de împrietenire, mai mult de atât nu 

văd. Mulțumesc! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Ok, o să țin cont de sugestie, o să adresăm această invitație 

primarilor de sector și Primarului General, o să alegem formularea care să 

ne asigure cât mai multe șanse de reușită, cât mai multă participare din 

partea sectoarelor. 

 Mai avem punctul "Diverse" de pe ordinea de zi, aici voiam să vă 

precizez și să vă proiectez site-ul Autorității Teritoriale de Ordine Publică, 

v-am transmis și pe e-mail că s-au făcut îmbunătățiri și s-au afișat mai 

multe informații, procesul verbal al ședinței anterioare se găsește în 

această categorie, aici or să se regăsească toate procesele verbale ale 

ședințelor ATOP. De asemenea la partea de "Componență" am discutat 

în ședința precedentă propunerea să afișam o descriere a fiecărui membru 

al Autorității și poza respectivului membru, avem nevoie de sprijinul 

dumneavoastră cel puțin pentru reprezentanții comunității și consilierii 

generali; în ceea ce privește reprezentanții instituțiilor am putea să luăm 

descrierea formală a funcției de pe site-ul instituției și poza dânșilor, dar 

în ceea ce privește reprezentanții comunității și Consiliului General este 

nevoie de sprijinul dumneavoastră dacă doriți să apară secretariatul tehnic 

o să contacteze în acest sens. 

Vizavi de ce a menționat doamna Hristudor pe chat și ce s-a mai 

discutat să existe un drive online unde să fie uploadate documentele, să 

le putem accesa ușor s-a analizat posibilitatea realizării unui astfel de drive 

pe contul primăriei "pmb.ro" dar mi s-a transmis că nu este posibil să fie 
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accesat din structura IT a primăriei, astfel că soluția pe care o propun și 

vreau și părerea dumneavoastră este să facem un drive Google la care să 

aveți acces cu adresele personale de gmail pentru că știu că numai cu 

adresă de gmail se poate accesa acest drive și bineînțeles să urcăm în 

acel drive numai documente publice care ajung la cunoștința noastră și 

sunt publice, nu și alte documente cu altă categorie de clasificare. 

Bineînțeles aici vine și responsabilitatea fiecărui membru de a folosii 

respectivele informații și documente numai în exercitarea calității de 

membru al Autorității. Dacă nu sunt observații împotrivă vom face acest 

drive, vom urca documentele și veți primi link-ul către el ca să le puteți 

accesa oricând doriți.  

Doamna consilier general Sanda Hristudor 

S-a întrerupt un pic conexiunea, ce ai spus de google drive, te rog? 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Vom face un astfel de drive care este accesibil din câte știu eu numai 

cu adresă de gmail, deci dacă membrii nu au adresă de gmail cred că nu 

se va putea accesa acest drive. 

Doamna consilier general Sanda Hristudor 

Ok, orice cont de drive are gratuit 15 GB care se umplu foarte ușor; 

eu am abonament de 100 GB, în jur de 10 lei/lună. 

 Domnul președinte Andrei Rigu 

O să vedem în ce măsură este nevoie de un spațiu de stocare mai 

mare. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Eu mai aveam o intervenție legat de materialele primite de la ISU. 

Spune aici "Avem onoarea de a vă înainta în format electronic următoarele 
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documente: Schema cu riscurile teritoriale din Municipiul București", eu nu 

am găsit.  

Domnul președinte Andrei Rigu 

Sunt foarte mari și de aceea nu au fost transmise odată cu 

convocatorul, dar vor fi urcate în drive-ul pe care o să îl facem. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

De asemenea, nici în "Analiza statistică" nu se înțelege foarte bine 

la pagina 3 sunt niște timpi medii de răspuns; în 2021 văd că explodează, 

de la 7 minute în 2011-2012 la 14 minute în 2020 și în 2021 60 dar nu se 

vede a doua cifră că este pe fotografia mașinii și eu nu-mi dau seama ce 

cifră este aceea și eram curios cum a explodat timpul de intervenție de la 

7 la 60 de minute. Îmi imaginez că este legat de Covid, dar Covid am avut 

și în 2020. 

Domnul colonel Orlando Șchiopu 

Într-adevăr, avem un timp de răspuns semnificativ crescut, de 60 de 

minute la nivelul Municipiului București este strict legat de acțiunile pe 

Covid; a crescut atât de mult pentru că numărul de cazuri fiind în creștere 

exponențială în 2021 am fost nevoiți să introducem în circulație pentru a 

satisface nevoia acesta și autospeciale care nu se deplasează în regim 

de urgență, adică fără semnale acustice și luminoase, având în vedere 

aglomerația din București și timpul necesar echipării cu acele 

combinezoane de protecție împotriva virusului, a rezultat un timp foarte 

mare. Dar, lăsând deoparte intervențiile pe această pandemie ne rezultă 

un timp de răspuns de 10 minute. 
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Domnul consilier general Adrian Moraru 

Am înțeles, doar o sugestie: nu mai puneți cifrele acestea peste poze 

că sunt greu vizibile. 

Domnul colonel Orlando Șchiopu 

Poate este o problemă de la scanarea documentului. 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Tot ca o sugestie, poate este util, în funcție de metodologia de 

stabilire a duratei intervențiilor să faceți o diferențiere în 2021, între 

intervențiile în care nu ați folosit semnalele luminoase și acustice și ați 

îmbrăcat acele combinezoane și intervențiile de celălalt tip, pentru a vedea 

dacă există o menținere a unui timp rapid pentru celelalte tipuri de 

intervenții. 

Domnul consilier general Adrian Moraru 

Covid/non-Covid 

Domnul colonel Orlando Șchiopu 

Cu siguranță în următoarea analiză vom face această diferențiere. 

Mulțumesc! 

Domnul președinte Andrei Rigu 

Alte puncte de ridicat la "Diverse"? Dacă nu sunt, vă mulțumesc 

pentru participare și pentru toate intervențiile dumneavoastră! 

Ședința s-a încheiat la ora 14:20. 


