
PROCES VERBAL

al ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

de pe lângă Consiliul General al Municipiului București

din data de 27 iulie 2022, orele 13:30

Ședința a avut loc la sediul Direcției Generale de Poliție Locală și

Control  a  Municipiului  București,  B-dul  Libertății  nr.  18,  sector  5,  au

participat toți membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică București

(8 fizic și 7 online).

Domnul președinte Andrei Rigu

Bună ziua! Avem cinci puncte pe ordinea de zi a acestei ședințe,

respectiv: prezentarea activității Poliției Locale a Municipiului București,

aspectele relevante, după aceea am vorbit cu reprezentanții comunității

cu doamna Ostacie, cu doamna Andreescu, cu doamna Enache să ne

prezinte activitatea dumnealor, eventul și a ONG-urilor în care activează,

astfel încât să cunoaștem mai bine activitatea pe care au desfășurat-o în

comunitate,  în  Municipiul  București.  După aceea vom avea o discuție

despre dezbaterea publică pe care am avut-o în 19 iulie, să vedem care

sunt  părerile  dumneavoastră  vizavi  de cum s-a  desfășurat,  ce  putem

îmbunătății, ce a fost bine, și în final dacă dorește cineva să abordăm și

un alt subiect, să suplimentăm ordinea de zi? Nu este cazul, ok. Atunci

să începem cu prezentarea domnului director Rășică. Domnule director,

vă rog!

Domnul Daniel Rășică

Bună ziua  și  din  partea  mea și  bine  ați  revenit  cumva în  casa

Autorității  Teritoriale de Ordine Publică București!  Mie îmi va fi  foarte

greu să vă prezint așa cum ați văzut la ceilalți colegi prezentarea de la

1



ISU B-IF, continuând cu prezentarea domnului Berechet și terminând cu

cea de la sediul Jandarmeriei București. Sunt instituții care chiar au avut

ce  să  prezinte,  noi  cei  de  la  Poliția  Locală  ne  uităm  câteodată  cu

speranță la un cadru legislativ puțin altfel  și  mă refer aici  la faptul că

majoritatea oamenilor când aud de Direcția Generală de Poliție Locală și

Control a Municipiului București fac inevitabil o comparație cu structura

condusă de domnul chestor Berechet. Din păcate, suntem două structuri

total diferite cu o atipicitate în cazul Bucureștiului care din punctul meu

de vedere și  am demonstrat-o și  cu argumente nu este benefică nici

angajaților, și nu este benefică nici cetățeanului și mă refer aici atât la

locuitorii Municipiului București, cât și la cei care se află sub o formă sau

alta în tranzit. Din punctul de vedere al rezultatelor scriptice și eu sunt un

om care evit acele analize cantitative, calitative, numerice că am dat un

număr de atâtea sancțiuni.  Oricum sunt lucruri  care s-au prezentat  și

există  în  materialul  de  analiză  pe  care  l-am  trimis  către  Autoritatea

Teritorială de Ordine Publică, deci practic îl aveți la dispoziție, rezultatul

activității pe anul 2021. Vă stau la dispoziție pentru eventualele întrebări

și să evidențiez încă o dată cu părere de rău că eu personal nu găsesc

în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică un partener real asupra ieșirii

în  public  cu  niște  observații  din  activitatea  cu  care  ne  confruntăm,

cerințele către structurile de ordine publică din București dar și din țară

sunt foarte mari, noi am ajuns în situația în care să fim puși de multe ori

în imposibilitatea de a da curs unor solicitări sub diverse forme.

În  ceea  ce  privește  cadrul  legislativ,  am  nevoie  de  sprijinul

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, fac apel încă o dată la domnul

avocat Rigu, poate într-o viitoare întâlnire să încercăm să avem alături

de  noi  începând  cu  Primarul  General  al  Municipiului  București,

continuând cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, mai ales că
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urmează  o  rectificare  bugetară  din  câte  am  înțeles,  continuând  cu

conducerea Ministerului de Interne, pentru mine ar fi foarte util și onorant

faptul de a putea să îl invităm dacă nu pe domnul ministrul Bode, măcar

pe domnul secretar de stat Despescu, pe domnul secretar de stat Arafat,

asta și cu sprijinul Instituției Prefectului Municipiului București pentru că

sunt anumite aspecte care numai prin intermediul domniilor lor se vor

modifica,  dacă ar fi  să fac doar o scurtă exemplificare este vorba de

schimbarea unui cadru legislativ care este la nivel de hotărâri de Guvern,

ordonanțe de urgență sau ordonanțe simple de Guvern, care sunt cumva

la latitudinea Guvernului. Le-am expus de câte ori am avut ocazia. 

Vizavi de activitatea instituției pe care o conduc, vreau să vă spun

că este o instituție care își dă toată silința pentru a duce la îndeplinire pe

lângă obiectivele  pe  care mi  le-a  trasat  Consiliul  General  și  Primarul

General al Municipiului București, sunt cele care derivă din activitatea de

zi  cu  zi  stipulată  atât  în  Legea noastră  de  organizare  și  funcționare,

Regulamentul de organizare și funcționare; de mai multe ori activitatea

se mai schimbă de la o zi la alta atât din cauza situației operative, cât și

a solicitărilor cetățenilor, deci nu este o activitate care să aibă o anumită

continuitate pe o anumită linie de muncă, dacă săptămâna aceasta este

o  prioritate  disciplina  în  construcții,  săptămâna  viitoare  se  înmulțesc

sesizările  pe  partea  de  mediu,  sau  pe  partea  de  salubritate,  sau  pe

partea de opriri/staționări neregulamentare, deci este o activitate foarte

dinamică și care presupune o mobilizare a oamenilor mai ales că avem

pe  lângă  aceste  fenomene  meteorologice  cu  care  ne  confruntăm,

activitățile curente cum sunt: promenada urbană pe care o asigură Poliția

Locală a Municipiului București, este instituția care asigură din punct de

vedere a efectivelor cea mai mare parte a zonei Calea Victoriei, chiar

peste 80%, celelalte Poliții Locale ale Municipiului București și mă refer
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la  Polițiile  Locale  de  sector  asigură  într-un  număr  foarte,  foarte  mic

aceste  evenimente.  Revenind  la  ceea  ce  am  făcut  apel  la

dumneavoastră atât din punct de vedere al calității de membrii ATOP, cât

și a calității dumneavoastră de membrii ai Consiliului General, continui să

evidențiez faptul că instituția pe care o conduc oricât s-ar dori de către

unii  răi  voitori  să  spună  că  este  vorba  de  un  management

necorespunzător, credeți-mă nu am cum să acopăr cota de combustibil

la valoarea financiară de anul trecut când litrul de motorină cu care am

făcut  contractul  de achiziție  era  5.80 lei  și  în  momentul  de  față  este

undeva aproape de 9 lei. Banii care s-au alocat instituției Poliției Locale a

Municipiului București sunt fix banii pe care i-am avut anul trecut, asta nu

am cum să o manageriez în condițiile în care sarcinile s-au înmulțit și ca

să vă dau un simplu exemplu este vorba de promenada urbană unde

asigurăm  cu  20  de  echipaje  atât  ziua  de  sâmbătă,  cât  și  ziua  de

duminică când se închide axul Kiseleff-Calea Victoriei. 

Un aspect pe care poate puțină lume îl știe diferența între mine și

instituția condusă de domnul chestor Berechet este una esențială dată

de acest segment pe care îl reprezintă Direcția Control. Din păcate sau

din fericire, las la latitudinea dumneavoastră să analizați, dar mai nou vin

solicitări, pentru mine este o bucurie că cetățeanul Municipiului București

are încredere mai multă în instituția pe care o conduc decât în celelalte

Poliții Locale din Municipiul București, se adresează nouă pentru multe

spețe care țin de Direcția Control și în ultima perioadă avem foarte multe

pe zona de defrișări și de protecție a spațiului verde. Fac apel încă o

dată  și  vreau  să  reamintesc  că  legea după care  funcționează Poliția

Locală a Municipiului  București  este aceeași  cu cea care guvernează

activitatea Polițiilor Locale din toată țara. 
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Doamna consilier general Iuliana Cantea

Primiți toate solicitările sau le dați mai departe?

Domnul Daniel Rășică

Nu este genul meu să arăt cu degetul în curtea altora dar am o

Poliție Locală de sector care mai nou, în condițiile în care i-am transmis

solicitarea unui cetățean din sectorul respectiv spre soluționare mi-a dat

un răspuns foarte interesant, având în vedere prevederile Ordonanței de

Guvern  nr.  27/2002  privind  reglementarea  activității  de  soluționare  a

petițiilor și dumneavoastră ați fost prima instituție sesizată, luați-o înapoi

ți  soluționați-o,  la  fel  cum  se  întâmplă  pe  segmentul  de  protecție  a

animalelor, din cauza acestei structuri care există în componența Poliției

Locale și mă refer la Serviciul de Protecție a Animalelor, tot ce este speță

cu câini,  pisici  sau alte  animale  pe raza Municipiului  București  mi  se

direcționează  mie,  în  condițiile  în  care,  repet,  eu  nu  am  o  lege

suplimentară față de Polițiile  Locale de sector,  ca un ultim aspect  că

urmează să vizităm sediul de aici, din Bd. Libertății, vreau să vă spun că

în urmă cu șase ani Poliția Locală a Municipiului București era entitatea

care dădea ora exactă în Municipiul București  din punct de vedere al

dotării,  și  în  ceea ce  privește  sistemul  de  monitorizare  video,  aceste

camere  devin  foarte  interesante  pentru  partenerii  noștri  din  sistemul

ordinii publice și siguranței naționale, dar în care de șase ani de zile nu

s-a  mai  investit  niciun  leu,  tehnologia  pe  care  o  să  o  vedeți  la

Dispeceratul  Poliției  Locale a Municipiului  București  este o tehnologie

comparativ cu a celorlalte sectoare, nu mă refer la alte localități din țară,

este o tehnologie depășită, parcul auto care deservește Poliția Locală a

Municipiului  București  este  un  parc  auto  aproximativ  2010-2012  cu

motorizare exclusiv pe diesel și cu un consum acum pe timp de vară de

minim 12%. Pentru Poliția  Locală nu s-au găsit  resurse financiare să
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participăm la Programul Rabla pentru a achiziționa mașini hibrid, mașini

electrice,  avem singurul  mare câștig  în  anul  2020 am primit  printr-un

comodat de la Primăria Capitalei șase autovehicule Toyota yaris hibrid

care într-adevăr sunt extraordinare,  sunt singurele care mă duc la un

consum de 5%. Sunt la limită cu banii pentru a asigura plata utilităților

pentru că am primit bugetul fix de anul trecut, iar energia electrică s-a

scumpit nu numai la Poliția Locală a Municipiului București, gazul la fel și

cu asta am terminat.

Domnul președinte Andrei Rigu

Îi  mulțumesc  pentru  menționarea  activității  și  mai  ales  a

problemelor pe care le întâmpinați în acest context care este mai dificil

față  de  anul  trecut  și  de  anii  anteriori,  înainte  să  abordam  cele

menționate voiam să vă întreb dacă există o etapizare, o programare, un

calendar de acțiuni pe anumite atribuții ale Poliției Locale, de exemplu în

luna iulie  să abordați  problema parcării  necorespunzătoare,  în  august

gunoiul care se aruncă pe stradă și tot așa, dacă există un astfel  de

program formal, oficial. 

Domnul Daniel Rășică

Legea ne obligă să avem în fiecare an un plan de măsuri cu privire

la acțiunile care se vor desfășura în anul respectiv, există în planul de

management al conducerii instituției, tot legea ne obligă ca la fiecare trei

luni să facem analiza structurilor din subordine pe baza exact a ceea ce

m-ați întrebat dumneavoastră, pe baza acestui plan de activități. Există

la fiecare direcție mare, și am cele două direcții mari, Direcția de Ordine

Publică și Direcția de Control, acolo există prevăzute la nivelul fiecărei

structuri exact aceste activități tematice cum ați spus dumneavoastră, de

exemplu  în  perioada  sezonului  cald  se  știe  că  încep  să  funcționeze

piscinele, colegii de la Direcția Control au tematică de control activitatea
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piscinelor  din toate punctele de vedere:  de mediu,  de calitate a apei,

comercial; activitatea patiseriilor, zilnic se fac controale la transportatori

și  mă  refer  la  taxiuri;  avem zona  spitalelor,  activități  pe  transport,  la

aceste  temperaturi  ridicate  se  are  în  vedere  respectarea  hotărârilor

Consiliului  General  este  hotărâre  din  2005  o  hotărâre  a  Consiliului

General cred că puțini știu despre existența lor care interzice în zonele A

și B, zonele de tonaj în segmentul orar 07:00-20:00 interzice circulația

autovehiculelor grele, plus activitățile care decurg din zona de patrulare.

Eu revin către dumneavoastră cu speranța că poate reușim să avem ca

invitați, sau măcar să reușim să le transmitem mesajul nostru unor factori

de  decizie  atât  din  Primăria  Capitalei,  dar  în  special  Guvernului

României,  grupurilor  parlamentare  din  Parlamentul  României.  Un

fenomen care deranjează foarte tare pe oricine de la această masă cred

că este cel al cerșetorilor, nu mai departe de ieri mi-a semnalat chiar

domnul viceprimar Bujduveanu, seara pe la ora 19:00 că un individ în

Centrul Istoric își amenajase pur și simplu un pat, și-a tras două bănci,

și-a  pus  saltele,  pături  își  făcuse  un  mic  dormitor  în  Centrul  Istoric

undeva  într-o  zonă  mai  retrasă  în  spatele  Muzeului  de  Istorie.  Dacă

aplicăm niște măsuri mai dure facem deliciul oamenilor care filmează, le

pun pe facebook și critică. Iar, mai mult decât să-l gonim de acolo și el se

va muta într-o altă locație nu am ce să fac acestor oameni. 

Domnul președinte Andrei Rigu

Planul pe care l-ați menționat, care se face la începutul anului, ni-l

puteți transmite? 

Domnul Daniel Rășică

Bineînțeles!

Domnul președinte Andrei Rigu
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Secretariatul să ia legătura cu domnul director Rășică, să vedem și

noi Planul și să îl transmitem către toți membrii. 

Domnul Daniel Rășică

Cu rugămintea că nu este un document care să fie făcut public,

având în vedere că se menționează că în luna iulie se efectuează control

la piscine sau la patiserii....

Doamna consilier general Sanda Hristudor

Este doar pentru noi.

Domnul președinte Andrei Rigu

Acum legat de unele nevoi materiale pe care le-ați menționat eu

pot să mă pronunț cu privire la mandatul de consilier general pe care îl

am din octombrie 2020, nu știu situația în detaliu de dinainte, perioada

din  2020 până în  prezent  are  anumite  constrângeri  materiale  și  sunt

anumite motive pentru această situație. Ce voiam să vă întreb referitor la

buget este facă ați avut solicitări punctuale către PMB cu excepția acelei

Note de fundamentare care se face în momentul în care se construiește

bugetul,  dacă  au  mai  existat  formal  solicitări  către  Primăria  Capitalei

pentru anumite dotări.

Domnul Daniel Rășică

Au fost  acele  informări  pe  care  le-am făcut  inclusiv  la  nivel  de

ATOP, ulterior grupurilor politice din cadrul Consiliului General, inclusiv

conducerii Primăriei iar Nota de fundamentare este documentul final prin

care noi am avut solicitările bineînțeles argumentate pe necesități și pe

lege. Punctual eu nu am cum să solicit fiind vorba de legea finanțelor

publice, fiind ordonator de credite, nu poate să vină Primăria să îmi dea

să spunem 100 de tone de combustibil pentru că sunt anumite prevederi,
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acel  combustibil  trebuie  să  fie  prins  din  punct  de  vedere  contabil  în

bugetul instituției.

Domnul președinte Andrei Rigu

Acum e pe ordinea de zi,  vineri  la ședința Consiliului  General o

rectificare bugetară.

Doamna consilier general Sanda Hristudor

Și o să mai urmeze una în august, am înțeles.

Domnul Daniel Rășică

Am transmis de fiecare dată!

Domnul președinte Andrei Rigu

Puteți să ne transmiteți și această solicitare? Că să discutăm după

aceea cu factorii din PMB.

Domnul Daniel Rășică

V-o dau dumneavoastră, o iau de la Direcția Economică că este

același  document.  Sunt  colegii  mei,  partenerii  mă  refer  la  Poliția

Capitalei, Jandarmerie, ISU B-IF și celelalte structuri din sistemul ordinii

publice, dacă mă refer la aceste parteneriate pe care le avem cu dânșii

la partea de monitorizare video a Capitalei vreau să vă spun că în cazul

acesta al părții de dispecerat este foarte dificil din momentul în care a

picat  sistemul să-l  mai repun în funcțiune este cu mult  mai ieftin să-l

updatez acum. La finalul lunii octombrie se termină banii care asigură

contractul  de  mentenanță  pe  tot  ce  înseamnă harta  interactivă,  o  să

vedeți sus despre ce este vorba. Această hartă interactivă este cea care

asigură funcționarea camerelor, asigură un element foarte important și

9



anume acea stocare solicitată de organele de cercetare penală, stocarea

imaginilor pe 30 de zile în niște servere. În momentul în care eu nu voi

mai avea contract de mentenanță acest sistem va fi închis.

Domnul președinte Andrei Rigu

Da,  corectați-mă dacă greșesc,  și  aici  întrebarea este  și  pentru

domnul  Berechet:  din  câte  știu,  la  Centrul  Municipal  Integrat  pentru

Situații de Urgență este în discuție proiectul să se creeze un spațiu la

parterul clădirii pentru Poliția Capitalei, pentru Poliția Locală și să fie un

centru de supraveghere integrat. Este corect ceea ce spun?

Domnul chestor Bogdan Berechet

Da, eu am făcut demersuri pentru a muta dispeceratul, dacă este

împreună cu Poliția Locală asta nu deranjează, acesta a și fost contextul,

de a integra camerele de supraveghere într-un dispecerat unic. In acest

moment Serviciul Dispecerat, toți dispecerii de la Poliția Capitalei sunt în

mansarda  unui  liceu,  lângă  Regie;  condițiile  nu  sunt  dintre  cele  mai

bune. 

Domnul președinte Andrei Rigu

In  buget  s-a  prevăzut  o  sumă pentru  acest  Dispecerat  Integrat.

Care este stadiul, dacă au început lucrările, dacă credeți că este o idee

mai  bună decât  să  actualizăm un sistem pe care  îl  avem,  să  facem

această integrare și banii să fie folosiți pentru cel integrat împreună cu

Poliția Capitalei în Centrul Municipal?

Domnul chestor Bogdan Berechet

Noi ne-am exprimat interesul. 

Domnul colonel Orlando Șchiopu
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Dispeceratul poliției este într-o zonă mare de risc, este chiar lângă

CET  și  știți  că  acum  câteva  luni  am  evacuat  dispeceratul  pentru  o

conductă care mai avea un pic și….

Domnul președinte Andrei Rigu

O să iau legătura cu Direcția Situații de Urgență din Primărie și voi

reveni la dumneavoastră să vă informez care este stadiul acestui proiect.

Domnul colonel Orlando Șchiopu

Să avem toți  dispecerii  la un loc:  STS-ul  este acolo,  Ambulanța

București-Ilfov este acolo.

Domnul președinte Andrei Rigu

Referitor la ce a spus domnul Rășică, "ATOP nu este deocamdată

acel  partener  pe  care  vi-l  doreați  din  punct  de  vedere  public  și  a

demersurilor efectuate în CGMB, la nivelul Parlamentului și Guvernului"

pe de o parte, cel puțin pentru mine, a fost necesară o perioadă pentru a

înțelege  activitatea  dumneavoastră  și  a  celorlalte  instituții,  pentru  a

înțelege modul în care se desfășoară, care sunt necesitățile, dar pe de

altă parte de a oferii perspectiva mea ca cetățean. Noi înțelegem că sunt

niște  necesități,  niște  constrângeri  în  desfășurarea  activității,  dar  în

același  timp,  în  calitate  de  consilier  general,  trebuie  să  văd  și  cum

percepe cetățeanul din partea cealaltă și care este interesul cetățeanului

în activitatea ATOP și  a instituțiilor;  și,  acum avem practic și  această

prezentare a activității dumneavoastră, ne-ați spus diversele constrângeri

de-a lungul ședințelor, avem o imagine mult mai clară și putem să avem

o abordare mai completă pentru diversele probleme a căror rezolvare o

să ducă la o ordine și disciplină publică mai bună în municipiul București;

practic vorbim de eficiența instituțiilor, că acesta este obiectivul ATOP, să
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ajute  la  eficientizarea  instituțiilor  membre.  Asta  vă  pot  spune

deocamdată,  de ce  poate  nu  s-au  obținut  rezultatele;  dumneavoastră

aveți experiență de mulți ani, sunteți pe această funcție de mai mulți ani

de zile și probabil v-ați lovit de fiecare dată de problemele acestea. Noi le

luăm acum, încercăm să le înțelegem în primul rând și după aceea să

vedem care sunt soluțiile/mijloacele prin care putem să le corectăm. 

Dacă  din  partea  dumneavoastră,  ceilalți  membrii  ai  Autorității,

inclusiv  colegii  din online,  sunt  observații  sau întrebări  pentru domnul

director vizavi de activitatea Poliției Locale? Nu este cazul. Atunci o să

trecem la punctul doi de pe ordinea de zi. Am dorit să ofer posibilitatea

reprezentanților comunității să ne vorbească despre activitatea pe care o

desfășoară sau au desfășurat-o și care i-a recomandat ca reprezentanți

desemnați  de către Primarul  General  în Autoritate astfel  că o să dau

cuvântul în ordinea în care am discutat cu doamnele, doamnei Ostacie,

urmată de doamna Andreescu și ulterior de doamna Enache pentru a

afla despre dânsele mai multe detalii. Vă rog!

Doamna Daniela Ostacie

Am pregătit și un pic de prezentare, doar vizuală ca să fie mai ușor

de povestit. Eu sunt reprezentantul Grow up Romania în ATOP, mi-am

asumat acest rol ca venind din partea comunității formată în majoritate

de  părinți.  Sunt  foarte  multe  mișcări  globale  care  spun  că  un  spațiu

public dintr-un oraș se vede într-un anumit fel de la înălțimea de 95 de

cm,  înălțimea  unui  copil.  Din  "child  friend  city"  ne-am  dorii  să

transformăm București-ul  într-un  "family  friend  city",  tocmai  pentru  că

părinții  influențează  foarte  mult  bunăstarea  copiilor,  starea  de  spirit,

educația lor. Ne numim Grow up Romania pentru că ne-am dorit să fie o

mișcare  națională;  s-a  născut  dacă  pot  spune  așa  Grow  up  Galați,

funcționează de 4 ani  aproape cu rezultate foarte bune pentru orașul
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Galați.  Am  avut  discuții  și  cu  Brașov,  Timișoara,  dar  încă  nu  s-au

concretizat.

Scopul nostru curent, pe care ni l-am format în ultimii ani, este de a

identifica  efectiv  problemele părinților  din  spațiul  public  urban și  de a

căuta soluții pentru rezolvarea lor, fie prin anumite campanii de educare,

de  responsabilizare,  fie  prin  acțiuni  concrete,  pentru  că  foarte  multe

probleme din spațiul public țin de autorități, încercăm să le transmitem

problemele  pe  care  comunitatea  noastră  le  observă,  venim  cu

soluții/propuneri, consiliere, materiale, tot ce ne stă în putință. Încercăm

să fim o punte de comunicare între comunitatea de părinți și autoritățile

care manageriază spațiile publice din Capitală. 

Avem un video foarte drăguț, tocmai pentru că s-a discutat despre

contactul cu strada, este un video pe care noi l-am făcut în anul în care

am devenit ONG și cumva au fost primele lucruri de care ne-am lovit și

am vrut să le concentrăm în acest video. Încercăm să facem un oraș mai

bun, pas cu pas, atât cât putem. 

Primul nostru proiect a fost de a face un îndrumar de a depune

sesizări, tocmai pentru că sunt multe lucruri pe care noi, ca cetățenii nu

le  putem  schimba,  nu  putem  face  bordurile  mai  joase  din  proprie

inițiativă, nu putem trasa marcaje de pietoni sau astupa gropi, și atunci

am învățat să navigăm sistemul de sesizări din București care este total

atipic oricărui alt oraș și am creat acest îndrumar de sesizări, pe toate

sectoarele, inclusiv București, toate numerele de contact și e-mail-urile

respective. Am creat și un blog unde explicăm foarte clar, oferim modele

de sesizare ca să fie foarte ușor oricui să poată înțelege ce trebuie să

facă și cât de important este ca oamenii să sesizeze aceste lucruri. Acest

articol a avut până acum 70.000 de vizualizări, deci dacă măcar 10% au
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depus o sesizare, înseamnă 7000 de sesizări, îmi place să cred că se

întâmplă lucrurile astea; știu că noi trimitem foarte multe de obicei.

Am  creat  foarte  multe  campanii  de  informare  și  educare,  am

realizat  un  chestionar  cu  părinții  din  comunitatea  noastră,  ar  trebui

reînnoit, este destul de vechi însă mie mi se pare că se potrivește și

acum, să abordăm problemele din spațiul urban în ordinea importanței

lor, și pe primul loc au fost mașinile parcate pe zone pietonale care fac

imposibilă folosirea căruciorului în spațiile publice în condiții de siguranță,

ați văzut și în video slalomul pe șosea, pe carosabil este cel mai des

întâlnit sport al părinților; și, ca urmare, am creat această campanie de

comunicare care se numește "Parchez, nu blochez", am făcut postere,

flyere  care se pun în  parbrizul  mașinilor  care  blochează trotuarele  și

stickere pe care ți le poți pune pe mașina proprie ca o promisiune că

blochezi  trotuarul.  Am mai  multe  materiale,  le  puteți  lua  la  final  dacă

doriți. Un alt lucru care a reieșit din chestionar a fost murdăria din spațiile

publice și mai ale excrementele câinilor și atunci am realizat campania

"Nu uita să strângi după câinele tău", avem postere, flyere și stickere.

Pentru  această  campanie  am  reușit  să  colaborăm  cu  foarte  multe

instituții publice, și anume: Primăria și Poliția Locală Sector 6, Sectorul 1,

Sectorul 2 și Poliția Locală a Municipiului București. Ceea ce ne dorim

este ca aceste mesaje să fie peste tot, ca atunci când lumea se lovește

constant de ele, să se întipărească mesajul. 

Domnul Daniel Rășică

Nu a fost doar o campanie de informare, a fost și o campanie de

conștientizare prin sancțiuni.

Doamna Daniela Ostacie
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Exact! Tocmai de aceea ne dorim aceste colaborări pentru că ceea

ce putem face noi ca ONG este să informăm, să educăm, să insistăm pe

anumite bune practici, de bun simț, ulterior autoritățile venind cu partea

de amendă acolo unde nu se înțelege din prima. Campaniile  noastre

sunt în zona de prevenție. Video-urile din această campanie au rulat și în

STB în  300  de  autobuze;  deci,  cumva  bucureștenii  s-au  tot  lovit  de

mesajele  noastre  galbene,  le  recunosc  de  acum.  Și  am  împachetat

aceste materiale pe care vi le-am prezentat, alături de un ghid de igienă

și  de  niște  provocări  ale  cetățeanului  care  îndeamnă cetățenii  să  se

implice în oraș, să facă lucruri în jurul blocului; sunt lucruri care țin efectiv

de noi și nu trebuie să așteptăm ca autoritățile să ne salveze, ci putem

pune  mâna  să  facem  singuri.  Am  realizat  "Ghidul  cetățeanului",  un

proiect care a fost finanțat de Kaufland, am reușit să dăm 200 de kit-uri

gratuite, nu sunt foarte multe, impactul nu îl putem simții sau vedea, însă

feedback-ul  a  fost  foarte  pozitiv  de  la  cei  care  au  primit  kit-urile,  el

constituind cumva un prim instrument pe care oricine îl poate folosi către

ceilalți cetățeni. "Da, am pus asta în parc, am simțit că fac ceva!", "Am

pus asta în parc, am pus asta la avizier, am vorbit cu vecinii." 

Ce mai facem în paralel este să ținem seminarii de implicare civică

pentru companii private; am susținut astfel de seminarii pentru BRD, HP,

Ipsos. Efectiv sunt workshop-uri în care le explicăm tot ce am învățat noi

în  toată  activitatea  noastră  și  avem  un  speech  motivațional  în  care

insuflăm această dorință de a face bine în jurul tău pentru binele tău și al

tuturor celor din oraș. 

Anul  acesta  ne  găsește  mai  aproape  de  copii,  am  început  cu

educația civică și la zona de copii, educație civică timpurie, și chiar mă

bucur  să  vă  spun  că  am  reușit  să  obținem  finanțare  prin  fonduri

nerambursabile, prin Legea 350, cu ajutorul Primăriei, cu proiectul "Am
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grijă de orașul meu". Este un kit de educație civică și explorare urbană, îi

spunem  noi  pentru  copii,  o  cutie  cu  30  de  cartoline  pe  care  avem

informații și activități de făcut în oraș sau acasă pe teme foarte actuale,

de educație civică, despre natură, circulație, comunitate, cartier, ca să

pornim cât mai de jos educația civică.

In rest, suntem în foarte strânsă legătură cu foarte multe grupuri

civice, Fundația Comunitară București, participăm la foarte multe ședințe

și întâlniri, facem parte din ATOP, mereu când sunt dezbateri publice sau

întâlniri  care  îi  privesc  pe  cetățeni  în  cadrul  Primăriei  încercăm  să

participăm pentru a aduce un punct de vedere. Suntem parte și dintr-o

comisie care se ocupă de locurile de joacă din București, am tot trimis

materiale și  tot  ce am reușit  noi  să strângem de-a lungul timpului  pe

bune practici în zona aceasta. Suntem membrii și în Consiliul consultativ

de administrare a Parcului Natural Văcărești și dorim să colaborăm, să

creăm o punte de comunicare între administrație și cetățeni. Este datoria

noastră. Vă mulțumesc!

Domnul președinte Andrei Rigu

Activitatea  dumneavoastră  este  foarte  importantă  pentru  a  crea

această punte între cetățeni  și  instituții;  eu eram curios,  am văzut  că

videoclipul  este  din  2017,  practic  cel  puțin  de  atunci  faceți  aceste

sesizări, poate lucrurile nu s-au schimbat în bine foarte mult, dar eram

curios dacă modul în care instituțiile răspund la sesizări sau iau unele

măsuri în legătură cu ce sesizați, s-a schimbat de-a lungul timpului? Și

dacă da,  în  bine sau în  rău,  care  este  la  modul  general  feedback-ul

dumneavoastră?

Doamna Daniela Ostacie 
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La modul general, răspunsurile sunt foarte tipizate și standardizate.

Ni se pare că comunicăm cu o mașinărie,  nu cu o persoană; noi  de

obicei în sesizări propunem și soluții sau ne oferim ajutorul, suntem un

pic mai deschiși, nu doar "Reparați-mi strada!" și răspunsul este același

"Mulțumim! Numărul de înregistrare…, vă anunțăm în 30 de zile." Din

punctul acesta de vedere nu s-a schimbat nimic. Nu se anunță când se

rezolvă  o  problemă;  în  mai  mult  de  50%  din  cazuri  am  observat

rezolvarea problemei direct în teren, fără să fim anunțați. Mă bucur să zic

că în ceea ce privește locurile de joacă, sesizările se repară foarte rapid,

mai ales când este vorba de siguranța copiilor, dacă sunt echipamente

rupte,  s-a  întâmplat  chiar  a  doua  zi  să  repare,  deci  aici  cumva  e  o

urgență, s-a simțit o reacție rapidă. Deci, cumva este un pic de lipsă de

transparență și comunicare între oamenii care tot trimit, trimit, trimit și ce

vine înapoi din partea instituțiilor. 

Domnul Daniel Rășică

Apropo de locurile de joacă, mai ales că sunt alături de domnii și

doamnele  consilier  general,  am  văzut  în  Barcelona,  o  chestie  foarte

interesantă: la fiecare loc de joacă era un panou pe care era trecut cine

este responsabil de acel loc de joacă, un număr de telefon, call center,

exact în ideea de a suna pentru a se intervenii imediat. La noi daca se

întâmplă ceva, Doamne-ferește, singurul apel este 112. Asta este una

din sugestiile pe care le-aș face, mai ales că în cazul locurilor de joacă

vorbim de vreo 7 administrații, eterna și veșnica poveste a București-ului.

Doamna Daniela Ostacie 

Există  numărul  ADP-ului  de sector,  am văzut  și  în  unele cazuri

numărul  Poliției  Locale  de  Sector.  Noi  chiar  am realizat  o  propunere

grafică în privința unor panouri foarte simple, doar cu iconițe ce ai voie să

faci și ce nu ai voie să faci în acel loc de joacă și numere de telefon.
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Momentan sunt niște panouri față-verso cu un scris mic, de 12, nu citește

nimeni acele reguli, sunt practic inutile. 

Domnul Daniel Rășică

Și  ce  spuneați  dumneavoastră,  vizavi  de  partea  că  vă  axați

principala activitate pe copii,  dar e o discuție care eu sper să rămână

aici, la nivelul ATOP-ului, o discuție pe care am avut-o acum câteva luni

cu domnul chestor Berechet, ok, nu suntem capabili să punem camere

de supraveghere în marile parcuri din București, mie îmi place să spun

lucrurilor pe nume, înțeleg, sunt constrângeri bugetare, nici nu vrem să

inițiem niște parteneriate cu oameni care s-au arătat  interesați,  și  mă

refer la niște grupuri mari, cum ar fi cele din telecomunicații, repet, nu

este  bucătăria  mea,  eu  sunt  plătit  pentru  asta  și  atâta  fac.  Dar,  din

experiența pe care o am ca și activitate în marile parcuri din București se

constată în ultima perioadă de timp o lipsă majoră de atenție a părinților,

și în special a mămicilor care se întâlnesc cu alte prietene și încep să

dezbată  anumite  teme gospodărești,  este  treaba dânselor  ce  dezbat,

lăsând copii nesupravegheați. Copii de câte 2-3 ani și realizează că i-a

dispărut copilul de la locul de joacă la un interval destul de mare de la

momentul  dispariției;  și  atunci  discutam cu  domnul  chestor  Berechet,

măcar la locurile de joacă să fim capabili  să punem niște camere de

supraveghere, poate chiar cu sprijinul dumneavoastră prin aceste fonduri

pe care le puteți accesa conform prevederilor legale, pentru că ok, pică

un copac peste un loc de joacă, se deteriorează un tobogan, dar dacă a

dispărut un copil deja problema este mare și s-ar putea să fie o explozie

din punct  de vedere mediatic  care să nu mai  putem să o gestionăm

absolut deloc. Eu vreau să trag un semnal de alarmă Consiliului General

cu privire la riscurile pe care le avem; pentru că dacă vă fac o statistică

numai în cursul acestui an câți  copii  găsiți,  fără să mai am sesizarea
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părinților, pur și simplu găsiți, numai pe cele două parcuri, Herăstrău și

Tineretului, s-ar putea să nu vă placă ceea ce o să vedeți, și mă refer

strict  la  instituția  pe  care  o  am,  dacă  vine  în  completare  și  Poliția

Capitalei  cu  datele  statistice  ale  dânșilor,  eu  aș  simții  nevoia  să  iau

măsuri. Doi: organizația pe care o reprezentați să vină și către instituțiile

statului prin a participa la anumite proiecte/probleme care ne dor pe noi;

unul dintre cele care ne deranjează și este deja foarte utilizat de tânăra

generație  mă refer  la  utilizarea acestor  trotinete electrice.  Cu sprijinul

dumneavoastră să venim cu niște campanii pe care noi oricum le facem,

atât Brigada Rutieră, cât și noi cei de la Poliția Locală, am avut acțiuni în

ultima  perioadă  de  timp  pe  sancționarea  acestor  persoane,  dar  sunt

multe evenimente, și aici domnul chestor vă va pune la dispoziție în mod

cert mai multe date, în care îi vedeți, sunt pe acea trotinetă copii de 13-

14 ani își pun căștile pe urechi, au telefonul pus, ei nu mai realizează ce

se întâmplă stânga-dreapta, sus-jos, nici semaforul nu-l  mai văd, sunt

strict în lumea lor. Stau numai cu căștile pe urechi, în acele telefoane și

când traversează strada nu sesizează și bineînțeles nici  nu mai aude

dacă  îl  claxonează  vreo  mașină.  Haideți,  vă  rog,  să  ne  implicăm nu

numai  în  proiectele  care  vin  de  la  dumneavoastră  către  noi,  să  ne

implicăm și invers în problemele care le avem noi. Iar asta cu lipsa de

supraveghere, mai ales că acesta este principalul domeniu de activitate

al  dumneavoastră,  eu  vi-l  propun  ca  o  temă  viitoare  în  care  să

conștientizăm părinții,  mai ales în ceea ce privește copii de 2-3-4 ani,

sunt  foarte  multe  cazurile  în  care  îi  lasă  nesupravegheați  stând  pe

aceste device-uri și exact ca în reclama la radio de pe litoral. 

Doamna Daniela Ostacie

Noi  suntem  foarte  deschiși,  dacă  aveți  sugestii  de  campanii,

suntem aici.
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Domnul Daniel Rășică

Și există sisteme moderne de supraveghere de a le pune la locurile

de joacă pentru că ne ajută. Măcar să ne dăm seama în timp real dacă

este  vorba de un copil  lăsat  nesupravegheat  sau Doamne-ferește  de

ceva mai grav.

Doamna Daniela Ostacie

Da și furturi, distrugere de mobilier. Ce voiam să menționez este că

toate aceste campanii, adică nu am făcut mai multe nu pentru că nu am

vrut, ci pentru că nu am avut timp sau buget, nu avem nici un membru

angajat permanent al ONG-ului, este o muncă voluntară pe care noi o

facem pentru acest oraș, iar finanțele le luăm strict pe anumite proiecte,

punctual.

Domnul Daniel Rășică

Una  este  să  mă  duc  eu,  Poliție  Locală  sau  ISU  sau  Direcția

Generală de Poliție către o mare companie să cer bani pentru un proiect

și altfel este să intrați dumneavoastră, ONG-urile, într-un parteneriat cu

Orange-ul care și-a arătat interesul pentru astfel de proiecte tehnice de

monitorizare, Vodafone, sunt foarte mulți și dacă vine lucrul acesta de la

dumneavoastră către ei și se realizează parteneriatul între ONG și acea

entitate  privată,  bineînțeles  că  venim  și  noi  și  acordăm  tot  sprijinul,

pentru că în final noi vom gestiona aceste sisteme și care ne ajută enorm

de mult. Este o idee. 

Domnul președinte Andrei Rigu

Mulțumesc! Am văzut că domnul Moraru a ridicat mâna. Domnul

Moraru, vă rog frumos, dacă doriți să interveniți?

Domnul consilier general Adrian Moraru 
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Da, două sau trei lucruri. Asta cu camerele de luat vederi este un

lucru util și știți că încercăm să facem demersuri atât pe zona de trafic

cât și pe zona de parcuri. Peste tot ar trebui să facem lucrul acesta, în

principiu, sau sunt mai multe direcții în care trebuie să intervenim. Cred

că este și momentul pentru că tehnologiile au devenit tot mai mature și

prețurile au scăzut foarte mult la aceste dispozitive și nu mai sunt chiar

așa ca niște avioane de pe vremuri, deși unii încearcă în continuare să

vândă lucruri care costă 10 lei cu 200 de lei, dar asta este o altă discuție.

Cred că se poate depăși și acest prag psihologic, în care oameni din

executiv ne spun că nu se poate decât scump lucrul acesta, deși nu mai

e chiar așa. 

Două observații, una legată de parcuri și una legată de trimiterea la

trotinete și la biciclete, în general. Nu are sens să facem trimitere la ce

se întâmplă în alte state, la noi parcurile sunt părăsite, neglijate cu totul

și sunt un pericol public; știți foarte bine că locurile de joacă, cel puțin

cele ale Primăriei Generale, că nu are sens să vorbesc despre cele ale

primăriilor  de  sector,  nici  unul  nu  are  dreptul  să  mai  fie  deschise

publicului, pentru că sunt foarte vechi, nu au fost servisate, nu au fost

înlocuite echipamentele defecte și știți că am avut inclusiv controale de

la Protecția Consumatorului care ne-a sancționat pe de o parte, și pe de

altă  parte,  le-a  închis.  Lumea nu  înțelege  și  pe  bună  dreptate  lucrul

acesta și au rupt acele benzi care înconjurau locurile de joacă și își duc

în continuare copii în aceste locuri de joacă care sunt nesigure. De ce

Primăria, nu Consiliul - mereu trebuie să explic, deși noi între noi cred că

înțelegem lucrul  acesta  –  de  ce  ei  nu  fac  lucrurile  astea,  trebuie  să

discutăm cu ei. E mai complicat. Legat de trotinete, există un regulament

care stă să se facă și care sper să reglementeze o parte din aspectele

esențiale. Încă un lucru legat de parcuri, totuși, hai să fac și eu o trimitere
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la  unii  care administrează parcurile  cu mai  mare responsabilitate;  am

văzut  în  ultimul  an,  în  trei  state  diferite  parcuri  închise seara.  Și  am

întrebat administrațiile de ce închid parcurile și au spus: pentru că noi

avem paznici și oameni care îngrijesc parcul și îl curăță pe timpul zilei,

dar ei nu lucrează trei schimburi și atâta timp cât nu putem să asigurăm

paza în parc, porțile parcului se închid la ora opt seara, la ora zece seara

și nimeni nu are voie să intre în parc. O mentalitate care la noi cred că ni

s-ar suii lumea în cap dacă am spune să închidem porțile parcurilor la o

anumită oră, chiar și la 12 noaptea. Trotinete: v-am spus că se coace un

regulament și o să discutăm atunci, și sper că și dumneavoastră, nu o să

fiți lăsat pe dinafară să vă spuneți punctul de vedere, să fiți consultat la

acel regulament.

Domnul Daniel Rășică

Am fost!

Domnul președinte Andrei Rigu

Am  înțeles  că  respectivul  regulament  se  adresează  flotelor  de

trotinete, nu uzului personal.

Domnul Daniel Rășică

Acela este reglementat deja de 195.

Domnul consilier general Adrian Moraru

Este  și  și,  domnule  Rigu;  se  lucrează  pe  ambele  fronturi.  Eu,

personal, nu că m-am opus, am spus că nu este neapărat o prioritate,

tocmai  pentru  că  mentalitatea  românească,  nu  neapărat  a

bucureșteanului este să nu-i pese de lucrurile astea și mai ales a celor

care dau sancțiuni. Întâmplător, țin acum o serie de training-uri care mă
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plimbă prin toate județele țării, mai am 6 sau 7 județe și în ultimii 2 ani

am  trecut  prin  toate  municipiile  reședință  de  județ.  În  3  municipii

reședință de județ am văzut Poliție Locală și Poliție Națională atrăgând

ferm, prietenesc,  dar ferm, atenție cicliștilor  și  trotinetiștilor  să nu mai

circule  pe  trotuar.  La  Miercurea  Ciuc,  Sfântu  Gheorghe  și  la  Târgu

Mureș; nu are nimic de-a face cu o anumită compoziție etnică de acolo,

ci cred că cu dorința respectivilor primari de a face ordine și a Poliției

Locale, care chiar face un efort. Eu sunt bucureștean de vreo 40 de ani

și ceva; nu am văzut vreodată vreun reproș adresat vreunui ciclist sau

trotinetist  care  circulă  pe  trotuar.  Vreți  să  vă  dăm  în  continuare

reglementări care nu se aplică? Vă dăm! Dar cred că ține și de atitudinea

celor care ar trebui să facă lucrurile astea. 

În ultima săptămână, și din nou, este o trimitere la Poliția Națională,

am văzut mai mulți motocicliști fără numere de înmatriculare. M-am uitat

cu atenție. Pe Kiseleff. De ce ar circula, dacă știu că șansele să fie prinși

sunt aproape zero sau că nu le pasă nimănui de ei?

Domnul președinte Andrei Rigu

Ok,  mulțumesc  domnul  Moraru!  Apropo  de  asta,  pe  lângă

aspectele specifice menționate de fiecare, am reținut că pe de o parte,

asociațiile-Grow up Romania,  și  nu numai,  în  rețeaua dumneavoastră

există  o  listă  de  aspecte  care  pot  fi  îmbunătățite  la  modul  în  care

instituțiile răspund la sesizări și cred că asta ar fi util să fie împărtășite cu

instituțiile care vor să fie mai bune și pe partea de relații cu publicul și de

răspuns și  să  vedem lucrurile  care pot  fi  îmbunătățite,  iar  pe de altă

parte,  campaniile,  aspectele care instituțiile  vor  să ajungă și  prin  alte

metode nu doar prin eforturile proprii  ale instituțiilor la cetățeni. Și aici

vine  din  nou  societatea  civilă  cu  rețeaua  pe  care  o  aveți,  puteți  să

preluați aceste idei/informații chiar de pe site-urile instituțiilor, materialele
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pe care instituțiile le pun la dispoziție să le transmiteți mai departe către

cetățeni. Și aici din nou cred că putem să începem un document informal

în care instituțiile să menționeze aceste campanii să începem discuția

pentru a vedea ce se poate transmite prin intermediul comunității.

Doamna Daniela Ostacie

Sigur, da! În toate materialele noastre de comunicare am mers pe

un limbaj  foarte  simplu,  la  obiect,  prietenos,  fără  să judecăm sau să

arătăm cu degetul, validăm cu comunitatea înainte să le publicăm.

Domnul președinte Andrei Rigu

Bun,  mulțumesc!  Haideți  să  trecem  la  următoarea  prezentare.

Doamna Andreescu ne auziți?

Doamna Maria Andreescu 

Pe  dumneavoastră  vă  aud  și  l-am  auzit  și  pe  domnul  Moraru,

celelalte  prezentări  sau  intervenții  le-am  auzit  foarte  vag.  Bună  ziua

tuturor!  O să încerc să scurtez intervenția  mea,  deși  recunosc că de

obicei  vorbesc  cam mult.  Eu,  în  Autoritatea  Teritorială  pentru  Ordine

Publică nu reprezint o anume asociație sau ONG, am fost numită prin

decizia  domnului  primar  care  într-un  fel  sau  altul  era  la  curent  cu

activitatea mea. În acest moment sunt membru în Consiliul Director al

Asociației Române Anti-SIDA, o asociație care din 1992 are ca obiectiv

principal prevenirea infectării cu HIV și hepatite și alte boli cu transmiteri

sexuale care implică foarte mult grupuri vulnerabile prezente pe străzile

din București  și  nu numai.  Afinitatea mea față de domeniul  acesta al

Autorității Teritoriale de Ordine Publică a început cumva printr-o întâlnire

întâmplătoare în anul 2007. Primul proiect la care am lucrat în calitate de

voluntar  pentru  APADOR-CH,  Asociația  pentru  apărarea  drepturilor

omului  în  România  –  Comitetul  Helsinki,  se  numea  "Autoritatea
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Teritorială  de  Ordine  Publică.  De  ce  și  cum".  Ulterior  am  rămas  în

contact cu APADOR-CH, am și lucrat din 2007 până în 2018, o perioadă

de 5 ani am fost directorul executiv și m-am ocupat de management, de

strategii și de alte chestiuni care nu pot să zic că îmi plac foarte mult dar

importante. Însă întotdeauna, pentru mine partea de acțiune a poliției, de

respectare  a  drepturilor  omului  în  penitenciare,  de  transparență

instituțională  sunt  acolo,  astea  îmi  plac.  Asta  sunt  eu,  asta  este

prezentarea mea. În acest moment, în afară de faptul că în calitate de

membru al Consiliului Director în ARAS și în APADOR-CH, ceea ce nu

îmi conferă dreptul de a le reprezenta, asta sunt și sper ca în calitate de

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică să contribui și eu la

viețuire mai bună în București, că aici suntem. Mulțumesc!

Domnul președinte Andrei Rigu

Mulțumesc  doamna  Andreescu!  Sper  să  folosiți  experiența

acumulată  pentru  cât  mai  multe  propuneri  și  sugestii  utile  pentru

activitatea Autorității,  cât  și  a  instituțiilor  membre ale  Autorității.  Dacă

sunt întrebări sau observații pentru doamna Andreescu?

Nu este cazul! Atunci o să trecem la prezentarea doamnei Enache.

Doamna Enache ne auziți?

Doamna Georgiana Enache

Da, bună ziua, vă aud! Eu reprezint Asociația Centrul Romilor în

ATOP. Asociația a luat ființă în 2000, de când este și  activă pe piața

ONG-urilor, să zic așa. Activitățile principale pentru care s-a înființat au

fost acelea de combatere a rasismului și formarea tinerilor pe partea de

promovare  a  identității  rome,  de  management  de  proiecte,  de

comunicare, de dezvoltare comunitară. Ulterior, asociația s-a dezvoltat și

a  desfășurat  mult  mai  multe  proiecte  centrate  mai  ales  în  domeniul
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educației.  Asociația  noastră  a  contribuit  foarte  mult  la  dezvoltarea

politicilor educaționale și la inovarea sistemului educațional, mai ales în

domeniul preșcolar. Suntem prima organizație din țară care a reușit să

înființeze  grupe  de  grădiniță  bilingve  cu  predare  în  limbile  romani-

română; asta în comunitățile tradiționale de romi în care copii vorbeau

exclusiv limba romani și atunci accesul lor la școală era primul pas către

abandonul  școlar,  pentru  că  acei  copii  mergeau  la  școală  și  nu

înțelegeau nimic din ce li se preda acolo. Grupele de grădiniță înființate

de noi au fost date drept exemplu de bună practică, inclusiv de către

Comisia  Europeană,  pentru  că  urmărind  progresul  copiilor  am  putut

demonstra că doar așa ei au putut rămâne în sistem și s-au înregistrat

rezultate considerabile. Mai mult decât atât, la nivel preșcolar am înființat

la nivel de țară mai bine de 80 de grădinițe interculturale le-am denumit

noi,  în  cadrul  cărora  împreună  cu  specialiști  am  dezvoltat  un  ghid

preșcolar  intercultural.  Acest  ghid  a  fost  implementat  în  grupele  de

grădiniță de către educator în tandem cu un asistent educațional rom; de

cele  mai  multe  ori  era  o  persoană  din  comunitate  care  cunoștea

comunitatea respectivă. Rolul acestei echipe era acela de a duce în fața

copiilor detalii importante din cultura românilor, a romilor, a turcilor sau a

maghiarilor în funcție de ce etnie avea copii din acea grupă. Ulterior am

reușit să introducem prin Ordinul 1539 privind normele de încadrare, am

reușit să introducem poziția de mediator școlar și de asistent educațional

dar  și  introducerea  diversității  culturale  în  curicula  școlară.  La  acest

moment, toate grupele de grădiniță sunt obligate să desfășoare activități

centrate  pe  diversitate,  pe  promovarea  diversității.  Din  păcate,  n-am

putea  spune  că  acest  lucru  se  practică  foarte  mult.  Tot  în  domeniul

educației,  prin  Ordinul  1540  la  care  am  lucrat  împreună  cu  alți

reprezentanți ai ONG-urilor dar și cu specialiști, am reușit să introducem

interzicerea segregării  școlare  pentru  elevii  de etnie  romă.  Activitatea
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noastră în domeniul educației am desfășurat-o și la celelalte nivele. Am

avut o serie de programe "Școală după școală" în diferite comunități din

țară. Chiar o să menționez că aceste proiecte și programe despre care

vorbesc, de cele mai multe ori și cea mai mare parte dintre ele, au fost

implementate în țară, nu în București, pentru că am ales să intervenim în

comunitățile  sărace,  defavorizate,  marginalizate,  în  care  de  cele  mai

multe ori majoritatea ONG-urilor, chiar și cele de romi, se feresc să intre.

Activitatea noastră este bazată pe proiecte și funcționăm în funcție de

proiectele și de sursele de finanțare pe care le avem și atunci lucrul în

astfel de comunități este de cele mai multe ori ridică mari probleme în a

ne atinge indicatorii, motiv pentru care intervenția în astfel de comunități

sunt destul de rare, dar noi am ales să intrăm și să lucrăm acolo. Trebuie

să  menționez  faptul  că  nu  lucrăm doar  cu  copii  de  etnie  romă,  cum

spuneam vorbim de comunități sărace, și atunci automat că lucrăm și cu

copii  români.  Am  dat  burse,  am  făcut  programe  de  after  school;

programul de mentorat de care au beneficiat copii romi au beneficiat și

copii  români.  Am  dezvoltat  o  serie  de  programe  și  pentru  educație

parentală, pentru că ne-am dat seama că este o mare problemă și la

părinți,  în sensul  în care nu știu  să relaționeze cu copii,  nu știu  să-ți

îndrume copii spre ceea ce vor să facă, să îi susțină în dezvoltarea lor

personală. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori nu exista nici un fel

de comunicare între școală și părinte, atunci copilul era între două lumi și

neexistând comunicare între cele două părți ceea ce se lucra la școală

de cele mai multe ori acasă se pierdea. Prin diferite programe și activități

comune am reușit să aducem părintele în școală și școala în comunitate,

pentru că în anumite comunități așa am reușit să creăm o comunicare

între  cele  două  părți,  aducând  pur  și  simplu  profesorii,  diriginții  în

comunitate și făcând respectivele ședințe direct în comunitate. 

27



Desfășurăm activități  și  pe partea de ocupare,  asociația  noastră

este acreditată pe servicii de mediere și plasare pe piața muncii. Și aici

ne-am lovit  de reticență din partea angajatorilor  pentru că există acel

stereotip că "romii nu vor să lucreze"; noi am avut de-a face cu romi care

au vrut să lucreze dar nu au fost primiți de anumiți angajatori. Trebuie să

vorbesc  și  despre  faptul  că  am  desfășurat  o  serie  de  programe  de

informare, consiliere, formare și ulterior plasare pe piața muncii și într-

adevăr cu o parte dintre aceștia ne-a fost foarte greu să parcurgem tot

procesul acesta de consiliere, formare și plasare; probleme sunt și de o

parte și de alta, adică nu sunt doar cei care nu vor să lucreze, sunt și

angajatori care nu vor să-i primească pe romi la muncă. 

Ne-am ocupat foarte mult și de partea de cercetare și promovare a

istoriei și culturii romilor. Toate activitățile pe care le facem încercăm să

le centrăm pe combaterea discriminării, dar și pe asumarea identității și

promovarea unei elite rome, pentru că, din păcate, trăim într-o societate

cu multe prejudecăți și stereotipuri în ceea ce privește minoritatea romă

dar asta în contextul în care despre minoritatea romă se cunoaște foarte

puțin cu adevărat din ceea ce înseamnă istoria și cultura romă și foarte

mult din ceea ce înseamnă campanii media negative. Un factor destul de

nociv pentru minoritatea romă este mass-media cu tot ceea ce prezintă

în cel mai negativ mod posibil. Mai ales de când cu pandemia, ne-am

transformat într-un client fidel al Consiliului Național pentru Combaterea

Discriminării  pentru  că  am întâlnit  o  serie  de  comentarii,  de  atitudini

rasiste pe social media și la diferite emisiuni TV. Ne ocupăm foarte mult

în  perioada aceasta  și  de  tinerii  de  liceu  și  de  facultate  care  vor  să

acceseze  locurile  speciale  pentru  romi.  Sunt  zile  întregi  în  care

activitatea mea constă doar în asta, fie a-i consilia, a-i ajuta să identifice

un  liceu  sau  o  facultate  care  li  se  potrivește.  Eliberăm  recomandări
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pentru ocuparea locurilor speciale doar pentru elevii de etnie romă. Tipul

acesta de consiliere și îndrumare îl facem și cu elevii și tinerii români.

Cam acesta este în mare activitatea pe care o desfășurăm; cum

spuneam în toate activitățile pe care le facem indiferent că se desfășoară

în cadrul unui proiect sau nu, încercăm să combatem discriminarea cu

privire  la  minoritatea  romă,  să  promovăm  diversitatea  și

interculturalitatea, să creștem elita romă care să iasă în față și să arate

că romii nu sunt atunci când nu vorbesc bine niște maimuțe vorbitoare,

nu  sunt  doar  niște  infractori  pentru  că  am  auzit  mesaje  de  genul

"Bineînțeles  că  este  infractor  pentru  că  este  rom"  ca  și  când

infracționalitatea  are  etnie.  Încercăm  să  îmbunătățim  situația  socio-

economică  a  romilor,  și  nu  numai,  prin  promovarea  diversității  și

interculturalității, cum spuneam.

Cam asta este în mare activitatea noastră, pe lângă toate lucrurile

acestea  pe  care  le  facem  de  cele  mai  multe  ori  în  mod  voluntar,

implementăm și proiecte cu finanțări publice și private. Am încheiat de

curând un proiect integrat pentru o comunitate din județul Olt în care am

avut servicii de la educație până la sănătate, am intrat într-o comunitate

pe care am reușit să o aducem la un nivel de supraviețuire mult mai bun,

în sensul în care erau foarte mulți copii sau foarte mulți bătrâni din acea

comunitate care nici  măcar nu își făcuseră analizele medicale curente

până la proiectul nostru, ca să nu mai zic de locuințe reabilitate, proiecte

școlare. 

Un lucru foarte frumos pe care îl  facem acum și cu care noi ne

lăudăm foarte mult, lucrăm de un an de zile și sperăm ca la sfârșitul lunii

septembrie  -  începutul  lunii  octombrie  să-l  putem lansa  public,  la  un

muzeu virtual al culturii și istoriei romilor. Probabil știți că nu există un

muzeu al romilor fizic din lipsă de fonduri.  Nu am reușit  să facem un
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muzeu fizic asta presupune o investiție financiară destul de mare, dar am

reușit  printr-un  proiect  norvegian  să  facem un  muzeu  virtual  în  care

prezentăm toate etapele istoriei romilor, dar și elemente fundamentale

din  cultură.  O  să  vă  invităm  cu  mare  drag  pe  fiecare  dintre

dumneavoastră la lansare.

Domnul președinte Andrei Rigu

Mulțumesc  mult  pentru  prezentare!  Așa  aflăm  și  noi  activitatea

prolifică pe care o desfășurați, sper că experiența pe care o aveți cu o

categorie socială cu un anumit specific va fi pusă în valoare în cadrul

activității Autorității prin sugestii de a gestiona anumite situații întâlnite în

oraș  sau  anumite  comportamente.  Cred  că  este  foarte  util  să  ne

împărtășiți din experiența dumneavoastră cum e mai bine să acționeze

instituțiile, bineînțeles există propria experiență a instituțiilor, dar cred că

este  util  să  menționați  care  este  și  perspectiva  dumneavoastră  care

lucrați direct cu acele persoane.

Doamna Georgiana Enache

Da, absolut și mulțumesc pentru sugestie. Am omis să spun că în

toate programele educaționale pe care le-am desfășurat ele au debutat

cu formarea cadrelor didactice sau a persoanelor angrenate în aceste

activități în ceea ce privește romi, cu istorie, cultură. Așa cum spuneați

fiind un specific al acestei minorități este bine ca cei care intră în contact

cu ei sau lucrează cu ei să-i cunoască, să cunoască măcar o parte din

istoria acestei minorități înainte de a desfășura vreo activitate. Și cred că

ar fi oportun ca inclusiv pentru domnii din poliție să avem un schimb de

experiență, pentru că consider că ar fi  foarte important ca o parte din

ofițerii  sau  angajații  Poliției  Române  să  treacă  printr-un  curs  sau  o

întâlnire  în  care  să  afle  anumite  informații  despre  minoritatea  romă
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pentru că sunt elemente fundamentale pe care ar  trebui  să le știe în

momentul în care abordează o comunitate tradițională, ca să zic așa. 

Domnul președinte Andrei Rigu

Mulțumesc  mult  de  tot!  Dacă  sunt  întrebări  pentru  doamna

Enache? Nu este cazul. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare!

Domnul Daniel Rășică

Apropo de camere, acum câteva minute a căzut un copac…

Domnul președinte Andrei Rigu

Vizavi de niște intervenții care se fac în perioada asta în Cișmigiu,

în Carol tocmai pentru a vedea diverși copaci care sunt uscați, care nu

mai  sunt  siguri,  să  fie  îndepărtați.  Poate  acesta  le-a  scăpat,  vă  dați

seama se întâmplă.  Chiar  mă gândeam la un proiect  de hotărâre de

Consiliu General prin care o dată la ceva timp primăvara, toamna, să se

verifice  periodic  copacii  de  pe  domeniul  public  gestionat  de  Primăria

Municipiului București tocmai pentru a vedea dacă reprezintă un pericol. 

Ok, ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi respectiv o scurtă

discuție despre dezbaterea publică, mai exact voiam să vă cer feedback-

ul,  părerea  în  legătură  cu  desfășurarea  acesteia,  respectiv  cât  de

mulțumiți sunteți de modul în care s-a desfășurat și dacă considerați că

ceva ar putea să fie îmbunătățit, dacă doriți să contribuiți cu o opinie. Mă

uit aici la colegii care au fost în sală la dezbaterea publică, pe modul de

desfășurare,  pe  ce  poate  fi  îmbunătățit,  cred  că  ar  fi  util.  Doamna

Hristudor, da, vă rog!

Doamna Sanda Hristudor 

Mulțumesc! Părerea mea este că au fost foarte puțini participanți,

mă așteptam la o participare mai mare din partea societății civile. Ori nu
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a ajuns la dânșii această informare despre dezbatere, ori nu sunt atât de

multe asociații, cetățeni interesați de o asemenea dezbatere? Nu înțeleg,

eu cred că a fost o ruptură de nu a ajuns această informație peste tot. 

Doamna Daniela Ostacie

Poate ziua, ora este grea pentru majoritatea celor care lucrează

full-time. 

Doamna Sanda Hristudor 

Este adevărat!

Doamna Daniela Ostacie

Noi am transmis cu ajutorul Fundației Comunitare București tuturor

grupurilor civice din oraș.

Domnul președinte Andrei Rigu

Ce pot eu să vă spun este că din aproximativ 15 persoane care s-

au înscris, formal, au transmis către secretariat că doresc să participe

doar șase sau șapte au participat. Chiar și cei care și-au anunțat intenția

să participe nu au venit.

Doamna Sanda Hristudor 

Am putea lua un feedback de la aceste persoane de ce anume nu

au venit? Poate ora i-a deranjat? Ca să știm, pentru că mi s-a părut

foarte interesantă toată discuția, dar participarea destul de…

Doamna Daniela Ostacie

Chiar  au  participat  foarte  puțini,  punctele  discutate  cumva  au

reprezentat  opinia  generală.  Noi  am  cerut  un  feedback  comunității
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înainte  de  această  dezbatere  și  exact  punctele  din  discuție  au  fost

dezbătute.

Domnul președinte Andrei Rigu

Am pregătit  un formular de feedback pentru persoanele care au

participat și o să pregătit o variantă pentru cei care nu au participat sa îi

întrebăm care a fost motivul. 

Doamna consilier general Iuliana Cantea

Am putea stabili un subiect mai specific, adică cadrul discuțiilor să

nu fie chiar atât de general și atunci cred că cei interesați vor venii.

Domnul președinte Andrei Rigu

Da, sunt foarte multe aspecte specifice la Poliția Locală, la Poliția

Capitalei, la ISU este destul de dificil de ales unul singur. Ideea pe care o

urmăream eu era să fie abordate mai multe subiecte în cadrul unei teme

mai generale. Vom reveni la aspectul acesta pentru dezbaterile viitoare. 

Ok, ce voiam să vă mai menționez este că am primit un răspuns de

la  Primăria  Sectorului  1  vizavi  de adăposturile  civile,  respectiv  ce au

realizat ei în urma solicitării pe care am adresat-o noi, ATOP-ul, și au

spus că au notificat administratorii, proprietarii  adăposturilor civile, atât

asociațiile de proprietari cât și operatorii economici cu privire la obligațiile

pe care le au, precum și că trebuie să informeze ISU despre activitatea

pe care o desfășoară în adăposturi și li s-au menționat și spațiile publice

în care se pot adăpostii în caz de atac aerian, respectiv spațiile de la

metrou și parcările subterane.

Pe lângă acest aspect, am comunicat către Consiliul General faptul

că am adoptat Planul Strategic Anual cu solicitarea să fie introdus pe

ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului General; încă nu am un
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răspuns foarte clar  pentru ședința de vineri,  dar desfășor demersurile

necesare ca să fie prezentat acest Plan Strategic Anual, așa cum de fapt

spune și regulamentul ATOP că trebuie să fie prezentat. 

Atât  din  partea  mea,  dacă  mai  sunt  alte  observații  din  partea

dumneavoastră dintre cei prezenți fizic sau în online? 

Bun,  vă  mulțumesc  mult  de  tot  pentru  participare,  rămâne  să

stabilim împreună ordinea de zi pentru ședința viitoare din luna august.

Mulțumesc mult de tot!

Ședința s-a încheiat la ora 15:10. 
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