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PROCES VERBAL 

al ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică de pe lângă Consiliul 

General al Municipiului București din data de 23.03.2022, orele 12:30 

 

Ședința s-a desfășurat cu ocazia vizitei la Secția 7 Poliție din sectorul 2, la 

invitația domnului chestor Bogdan Berechet și s-a desfășurat cu participarea a 13 

membrii ATOP conform listei de prezență atașată prezentului proces verbal. 

Domnul comisar șef Florin Nicolae, șeful Secției 7 de Poliție împreună cu 

domnul comisar șef Geani Cozma, Șeful Poliției Sector 2 i-au invitat pe membri 

să viziteze sediul în care își desfășoară activitatea lucrătorii Secției 7 Poliție. 

Clădirea a fost construită în anii 1960, este un ansamblu P+2, spațiu 

insuficient pentru personalul Secției.  

După efectuarea vizitei domnul chestor Bogdan Berechet a prezentat un 

rezumat al activității DGPMB pe anul 2021. 

Municipiul București are 2.158.169 persoane, 21% din totalul populației 

urbane; au fost înregistrate 14% din numărul de infracțiuni sesizate la nivel 

național; 29% din infracțiunile stradale au loc în municipiul București; 26% din 

manifestațiile publice s-au desfășurat pe raza municipiului București; 14% din 

totalul apelurilor de urgență înregistrate în anul 2021. 

Obiectivele Poliției Capitalei în anul 2021 au fost următoarele: 

 Dezvoltarea instituțională; 

 Prevenirea și combaterea criminalității în spațiul public, în special cea 

comisă cu violență; 

 Combaterea evaziunii fiscale; 

 Creșterea gradului de siguranță rutieră; 

 Dezvoltarea cooperării instituționale; 
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 Îmbunătățirea imaginii instituției. 

Toate obiectivele de mai sus având ca obiectiv general creșterea gradului de 

siguranță a cetățeanului. 

Provocările anului 2021 au fost reprezentante de următoarele evenimente: 

 Incendiul de la spitalul „Matei Balș” din data de 29.01.2021; 

 26 - 29.03.2021 greva spontană a angajaților METROREX, s-a întocmit un 

dosar penal și au fost aplicate 55 sancțiuni contravenționale în valoare de 

4.250 lei; 

 29 – 30.03.2021 proteste în Piața Unirii, aproximativ 24.000 de participanți, 

au fost constatate 8 infracțiuni și întocmite 5 dosare penale; 

 Iunie 2021 în cadrul EURO 2020 s-au desfășurat 4 meciuri de fotbal cu 

participarea a aproximativ 52.000 de suporteri; 

 10 - 12.09.2021 s-a desfășurat SAGA festival, 40.000 de participanți s-au 

aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 23.500 lei și au fost 

întocmite 4 dosare penale; 

 Pe tot parcursul anului 2021 au fost desfășurate acțiuni pentru prevenirea 

răspândirii Sars-Cov2, au fost aplicate 94.359 sancțiuni contravenționale în 

valoare de 25.215.486 lei. 

Pentru eficientizarea activității DGPMB au fost operaționalizate 3 noi 

servicii: 

 Serviciul Siguranță Școlară, structură ce are ca obiectiv stabilirea și 

aplicarea măsurilor necesare pentru creșterea siguranței în Instituțiile de 

învățământ. 

 Serviciul pentru Protecția Animalelor, structură ce realizează intervenția, 

alături de celelalte structuri de poliție și instituții publice cu atribuții în 

protecția animalelor, la evenimentele din domeniul de competență. 
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 Serviciul pregătire profesională, componentă a sistemului implementat la 

nivelul Poliției Române care oferă o nouă abordare pregătirii profesionale 

a polițiștilor, pe cele două paliere: teoretic și practic. 

Au fost propuse pentru înființare Secția 27 Poliție ce va prelua competența 

zonei Centrului Vechi și Secția 28 Poliție ce va prelua jumătate din teritoriul de 

competență al Secției 7 Poliție. 

Activitatea DGPMB este structurată pe trei paliere: 

- Investigații criminale; 

- Ordine publică și siguranță rutieră; 

- Administrativ. 

Activitatea segmentului de Ordine Publică pe anul 2021 poate fi rezumată 

prin următoarele date: 

 117.935 de intervenții la evenimente, din care 107.470 semnalate prin 

SNUAU 112; 

 7.332 de infracțiuni descoperite în flagrant; 

 1.267 infracțiuni constatate pe linia prevenirii și combaterii traficului și 

consumului de droguri; 

 525 de persoane și 189 autovehicule urmărite, depistate; 

 113.677 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de 45.947.070 lei; 

 16.602 stări conflictuale aplanate. 

În urma analizei activității desfășurate au fost desprinse următoarele 

obiective specifice: 

 Îmbunătățirea imaginii instituției; 

 Asigurarea resurselor optime necesare dezvoltării și menținerii capacității 

operaționalizare a DGPMB; 

 Prevenirea și combaterea criminalității în spațiul public, în special cea 

comisă cu violență; 



4 
 

 Documentarea și destructurarea grupurilor infracționale; 

 Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de 

mărfuri și a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice; 

 Creșterea gradului de siguranță rutieră; 

 Creșterea siguranței cetățeanului prin oferirea unui serviciu polițienesc de 

calitate. 

Ca și obiectiv conex se vor continua acțiunile privind combaterea 

pandemiei. 

În continuarea ședinței, domnul chestor Bogdan Berechet i-a dat cuvântul 

domnului comisar șef Giani Cozma, șeful Poliției Sectorului 2 care a solicitat 

sprijinul membrilor ATOP pentru achiziționarea unui sistem de monitorizare și 

GPS pentru monitorizarea autospecialelor de poliție din teren având ca scop 

eficientizarea activității și scăderea timpilor de răspuns la intervenție. Există un 

asemenea sistem la nivel național dar nu este funcțional. 

Domnul consilier Adrian Moraru a întrebat dacă MAI ar fi de acord să 

folosească fonduri alocate de către Primăria Capitalei cu atât mai mult cu cât 

există deja un sistem la nivel național. 

Domnul chestor Bogdan Berechet și-a exprimat încrederea că orice variantă 

de finanțare care are ca scop dezvoltarea activității ar fi agreată de conducerea 

MAI, mai ales având în vedere deficitul de personal de 30%. 

Doamna consilier Sanda Hristudor a întrebat cum pot fi ajutați: cu fonduri 

sau au nevoie de soft? 

Domnul comisar șef Giani Cosma a apreciat că au nevoie de fonduri pentru 

a-și dezvolta softul necesar supravegherii autospecialelor de poliție. 

Domnul chestor Bogdan Berechet l-a invitat pe domnul comisar șef Florin 

Nicolae, șeful Secției 7 să prezinte activitatea pe care o desfășoară. 
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Activitatea Secției 7 Poliție este cea mai complexă din municipiul 

București, competența teritorială reprezintă 44% din suprafața sectorului 2, motiv 

pentru care se impune împărțirea competenței teritoriale și tot ar fi cele mai grele 

Secții de Poliție având în vedere comunitatea de etnie romă, precum și 

comunitățile din Asia și Orientul Apropiat. 

Structura organizatorică a Secției 7 este următoarea: 

- Birou Ordine Publică cel mai extins din cadrul Secției având patru 

componente: 

1. Compartimentul siguranță publică și patrulare pentru care au fost 

prevăzute 89 de posturi dar sunt ocupate doar 63; beneficiază de sprijinul 

important al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, 

echipajul mobil al Jandarmeriei arondat sectorului 2 patrulează pe raza 

Secției 7. 

2. Compartimentul Poliției de Proximitate, conform Legii la 5000 de 

locuitori este desemnat un polițist de proximitate, dar în cazul de față există 

un polițist la 17.000 de locuitori. 

3. Compartimentul Sisteme de Pază; 

4. Centrul Universitar Tehnic înființat doar la nivelul Secției 7 datorită 

numărului mare de studenți străini, inclusiv din Africa și Orientul Apropiat. 

 - Biroul de investigații criminale care a întocmit 3.431 dosare penale pe 

parcursul anului 2021. 

 - Biroul criminalistic. 

 - Compartimentul relații cu publicul care se ocupă de eliberarea cazierelor 

judiciare, înregistrarea și soluționarea sesizărilor și petițiilor (2.500 de sesizări în 

anul 2021). 
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În ceea ce privește situația operativă și rezultatele Secției 7 Poliție în anul 

2021 au fost înregistrate 3.431 de sesizări penale; 233 de persoane au dobândit 

calitatea de inculpat; 389 de prinderi în flagrant, au fost dispuse 421 de măsuri 

preventive/restrictive; 284 de persoane au fost trimise în judecată. 

A fost instituită prin dispoziția directorului general al Poliției Capitalei la 

propunerea șefului Secției 7 o zonă specială de siguranță pentru 30 de zile în 

arealul Tei – Toboc – Plumbuita, pentru a asigura o vizibilitatea crescută pentru 

diminuarea fenomenului infracțional din această zona. 

Domnul președinte Andrei Rigu a mulțumit pentru invitație și pentru 

prezentarea referitoare la activitatea desfășurată pe anul 2021 și l-a asigurat pe 

domnul chestor Bogdan Berechet că va continua eforturile pentru soluționarea 

problemelor semnalate. 

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că s-a aprobat finanțarea pentru 

continuarea lucrărilor la Pasajul Doamna Ghica de către Consiliul General al 

Municipiului București. 

La următorul punct pe ordinea de zi „Măsuri luate de instituțiile membre 

ATOP pentru gestionarea refugiaților din Ucraina” i-a invitat pe reprezentanții 

instituțiilor să ia cuvântul. 

Domnul chestor Bogdan Berechet a menționat că au fost înființate două 

puncte de comandă la Gara de Nord și la Autogara Filaret pentru preluarea 

refugiaților. 

Au fost verificate zilnic spațiile de cazare puse la dispoziția refugiaților. 

Domnul subprefect Jean Badea a mulțumit pentru invitație și a urat La mulți 

ani Poliției Române la aniversarea a 200 de ani de activitate. 

A fost înființat un call center cu sprijinul STS-ului, au fost identificate 

locații pentru ședere temporară, precum și alte 66 de spații de cazare. Pentru 
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persoanele private care găzduiesc refugiați au fost făcute demersurile necesare 

pentru plata a 20 de lei/zi pentru hrană. 

La nivelul Instituției Prefectului Municipiului București s-a analizat cadrul 

legislativ și au fost făcute propuneri de adaptare/modificare a legislației 

referitoare la gestionarea fluxului de refugiați. 

Trebuie amintită implicarea STB-ului pentru transportul refugiaților către 

locațiile de cazare și către aeroport. 

Domnul subprefect Jean Badea a apreciat că s-a desfășurat, și se desfășoară 

în continuare o activitate complexă, dar colaborarea cu autoritățile publice locale 

și ONG-urile a fost exemplară, iar viteza de reacție și gradul de implicare 

reprezintă un exemplu de bună practică.  

Domnul colonel Orlando Șchiopu a adăugat că în cadrul dispozitivului de 

gestionare a fluxului de persoane din Gara de Nord, pe lângă efectivele ISUBIF, 

Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliției Transporturi, Poliției Locale a 

Municipiului București, CFR Infrastructură, CFR Călători, reprezentanți ai 

autorităților publice locale, ONG-uri, și voluntari funcționează un punct de prim 

ajutor medical constituit din echipaje ale SABIF, SMURD și Crucea Roșie 

Română care va putea acorda consultații și asistență medicală inclusiv cu 

posibilitatea de a administra medicamente. 

Pentru transportul refugiaților au fost folosite autobuze STB, ale 

Jandarmeriei, ale ISUBIF. Voluntarii și translatorii prezenți în cele două locații 

poartă veste de culori diferite pentru a putea fi identificați rapid. În prezent se 

constată o diminuare a numărului de refugiați care sosesc în București. 

Domnul colonel Ionel Stegăroiu a precizat că un număr de aproximativ 70 

de jandarmi pe zi sunt implicați în misiunile de suport refugiați. Se acționează pe 

două paliere: menținerea ordinii publice și asigurarea pazei obiectivelor 

strategice. 
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Domnul Daniel Rășică a adus în discuție necesitatea elaborării unui plan de 

măsuri pentru refugiații care vor rămâne pe termen lung în București. Din 

nefericire nu toate persoanele care intră în țară sunt de bună credință. 

Domnul Petrică Negoiță, reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor a 

menționat că reprezentanții CNP sunt prezenți în taberele de refugiați de la 

punctele de frontieră. 

Domnul președinte Andrei Rigu a adus la cunoștință membrilor că la 

nivelul Consiliului General al Municipiului București au fost încheiate patru 

protocoale după cum urmează: 

 Protocol de colaborare între Municipiul București, prin Direcția Generală 

de Asistență Socială a Municipiului București și ROMEXPO SA în vederea 

cazării refugiaților din Ucraina; 

 Protocol de colaborare între Municipiul București prin ASSMB și Crucea 

Roșie Română în vederea acordării unui ajutor financiar pentru Crucea 

Roșie Ucraina în sumă de 5 milioane lei; 

 Protocol de înfrățire între orașele București și Kiev; 

 Protocol de colaborare pentru desfășurarea concertului caritabil WE ARE 

ONE de pe Arena Națională din data de 12 martie 2022. 

La punctul patru al ordinii de zi, domnul președinte Andrei Rigu a adus la 

cunoștință membrilor că Planul strategic anual este în lucru și speră să fie gata 

până la următoarea ședință.  

Referitor la punctul cinci, protocolul de colaborare între Polițiile Locale de 

sector mai sunt necesare discuții în ceea ce privește obligațiile și măsurile din 

partea părților. 

Referitor la punctul șase al ordinii de zi, și anume organizarea unei dezbateri 

cu ONG-uri, domnul președinte Andrei Rigu a propus ca subiectul principal la 

dezbaterii să fie ordinea publică și subiectele abordate să fie următoarele:  
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- Zonele periculoase din municipiul București; 

- Categoriile de cetățeni cele mai afectate de lipsa ordinii publice; 

- Propuneri ale ONG-urilor referitoare la activitatea desfășurată de 

instituțiile membre ATOP. 

Ca perioadă de desfășurare a acestei dezbateri a fost propusă a doua 

jumătate a lunii mai în sala de consiliu a Primăriei Municipiului București. 

Domnul președinte Andrei Rigu a informat membrii că prin intermediul 

secretariatului tehnic vor fi solicitate rapoartele de activitate pe anul 2021 în 

vederea publicării acestora pe pagina Autorității. 

Doamna Georgiana Enache a întrebat dacă va fi o singură dezbatere sau se 

vor organiza periodic asemenea dezbateri cu ONG-urile. 

Domnul președinte Andrei Rigu a precizat că pentru început va fi o 

dezbatere și speră ca pe viitor să aibă loc și alte întâlniri de acest fel. 

La ultimul punct al ordinii de zi, domnul președinte Andrei Rigu le-a adus 

la cunoștință propunerea Direcției Informatică din cadrul PMB de a crea un 

subdomeniu al Autorității având în vedere activitatea în continuă dezvoltare. 

Domnul consilier Adrian Moraru a întrebat dacă există o hartă cu 

delimitarea teritorială a secțiilor de poliție. 

Domnul chestor Bogdan Berechet a afirmat că există și va fi postată; oricum 

există obligația de a primi orice sesizare de la cetățeni indiferent de delimitarea 

teritorială a secțiilor. 

Domnul consilier Adrian Moraru a întrebat dacă fondurile de la Banca 

Mondială nu pot fi folosite pentru construcția/reabilitarea secțiilor de poliție. 

Domnul chestor Bogdan Berechet a precizat că există patru proiecte 

finanțate din fondurile Băncii Mondiale dar mai durează 2-3 ani până la 

finalizarea acestora. 
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Domnul chestor Bogdan Berechet a mulțumit pentru vizită și i-a asigurat 

pe membrii ATOP că se dorește recâștigarea încrederii bucureștenilor în Poliția 

Română. 

Ședința s-a încheiat la orele 14:50. 


