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Cuvânt înainte 

 

 

Activitatea în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică București și coordonarea activității 

acesteia reprezintă o onorare. Din această pozitiție îmi doresc să cresc gradul de siguranță al locuitorilor 

Bucureștiul prin contribuția Autorității la activitățile instituțiilor membre, să asigur o consultare cât mai 

largă a tuturor actorilor implicați în gestionarea ordinii publice și siguranței dar și a beneficiarilor acestor 

servicii și, foarte important, să gestionez o activitate prin care Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

București să facă propuneri concrete și practice celor care le pot aplica.  

Consider că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică București poate contribui cu mai mult la 

activitatea instituțiilor membre astfel încât acestea să asigure și mai bine ordinea publică și siguranța 

cetățenilor Bucureștiului.  

În anul 2021 componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică București a fost validată la 

începutul lunii septembrie. Deși perioada de activitate a fost scurtă anul trecut, aceasta a fost productivă.  

Pentru a pune în aplicare obiectivele de mai sus în scurta perioadă scursă de la ședința din 14 

septembrie 2021 eforturile s-au concentrat pe înțelegerea modului de funcționate al Autorității și a 

membrilor acesteia, pe identificarea resurselor de funcționare și pe transparentizarea activității ei.  

S-a pus un accent deosebit pe problematica de fond, pe modul în care este asigurată siguranța 

cetățeanului, pe modul în care sunt traduse în practică legile statului și hotărârile Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

 

 

Andrei Daniel Rigu 

Consilier general  

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

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică București, denumită în continuare ATOP București, este 

un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi care îşi desfăşoară activitatea în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care 

funcţionează.  

ATOP București funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii 

teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea nr. 787/2002.  

 

II. ATRIBUŢII 

 

ATOP București asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii 

în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. În exercitarea atribuţiilor sale ATOP 

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

ale Poliţiei. Deasemenea, ATOP București prezintă periodic informări în faţa Consiliului General al 

Municipiului București. 

 

III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

 

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

activitatea în plen şi în comisii de lucru. Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte 

ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 

4 membri, adresată preşedintelui. Comisiile de lucru se întrunesc lunar. 

 

IV. COMPONENŢA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BUCUREȘTI 

 

Componența ATOP București pentru mandatul 2020-2024 a fost validată conform H.C.G.M.B. nr. 

285/01.09.2021. Astfel, cei 15 membrii ai Autorității în 2021 au fost următorii: 
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1. RIGU ANDREI DANIEL - Președinte ATOP, Consilier C.G.M.B. 

2. COMISAR ȘEF BERECHET BOGDAN - Director general – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti 

3. COL. STEGĂROIU IONEL CĂTĂLIN - Director general - Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului 

Bucureşti 

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

5. COL. ȘCHIOPU ORLANDO CĂTĂLIN - Inspector şef – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul 

Spirii” Bucureşti – Ilfov 

6. GHIȚĂ FLORELA ANTONELA - Subprefect al Municipiului Bucureşti 

7. COL. VASILE PETRE - Preşedinte al Consiliului Teritorial al Corpului Naţional al Poliţiştilor 

8. CANTEA IULIANA ROXANA - Consilier C.G.M.B. 

9. HRISTUDOR SANDA - Consilier C.G.M.B. 

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

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

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

13. ANDREESCU NICOLETA - Reprezentant al comunităţii 

14. CAZACU ALMA - Reprezentant al comunităţii 

15. ENACHE GEORGIANA - Reprezentant al comunităţii 

 

V. ACTIVITATEA AUTORITĂŢII DE ORDINE PUBLICĂ BUCUREȘTI ÎN ANUL 2021 

 

A. Activitatea desfăşurată în şedinţe pe comisii şi şedinţe ordinare 

 

Septembrie 2021 

Ședința de constituire a acestui organism pentru mandatul aflat în derulare a avut loc pe data de 

14 septembrie 2021. Urmare a votului exprimat a fost ales președinte al Autorității domnul consilier 

general Andrei-Daniel Rigu. De asemenea, în cadrul primei ședințe s-a efectuat repartizarea membrilor în 

cele trei comisii de lucru. 
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Octombrie 2021 

La sedința comisiilor reunite din luna octombrie 2021, principalele teme dezbătute au fost: 

 prezentarea măsurilor care au fost luate de către fiecare din instituțiile membre, pentru a 

gestiona valul 4 al pandemiei Covid – 19; 

 prezentarea raportului de activitate pe primele 9 luni ale anului 2021 al Direcției Generale de 

Poliție a Municipiului București; 

 dezbateri cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 a 

Poliției Române care se află în momentul de față pe circuitul legislativ în Parlament; 

 discutarea oportunității realizării unui sondaj de opinie printre cetățenii municipiului București 

cu privire la asigurarea ordinii publice și combaterea infracționalității în anul 2021; 

 discutarea modului de colaborare dintre unitățile de Poliție Locală de la nivelul municipiului 

București. 

 

Noiembrie 2021 

În luna noiembrie 2021, în cadrul ședinței comisiilor reunite ale ATOP București, domnul colonel Ionel 

Stegăroiu, a prezentat membrilor contribuția Jandermeriei Capitalei la combaterea efectelor pandemiei. 

În cadrul aceleiași întâlniri a fost adoptat Chestionarul referitor la climatul de siguranță și securitate 

publică în municipiul București.  

Un alt subiect abordat de către membri a fost discutarea oportunității încheierii unui protocol între 

Poliția Locală a Municipiului București și Polițiile Locale de sector pentru a clarifica ce atribuții are fiecare 

instituție. 

 

Decembrie 2021 

La ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică din luna decembrie 2021 au participat în calitate 

de invitați directorii sau reprezentanții Polițiilor Locale de sector. Această întâlnire a avut ca scop 

cunoașterea problemelor concrete cu care se confruntă Polițiile Locale de sector și identificarea unor 

soluții care să vină în sprijinul acestora. 

Domnul președinte Andrei Rigu a prezentat membrilor structura Planului strategic anual și a propus 

îmbunătățirea acestuia, adaptându-l la specificul municipiului București. 
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De asemenea, a fost prezentată interpretarea rezultatului chestionarului lansat de către ATOP 

București. Rezultatele chestionarului au oferit informații utile pentru Planul strategic anual și pentru 

activitatea ulterioară. 

Plenul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a analizat și a luat în discuție problematica de fond a 

organelor de ordine publică de pe raza municipiului București. 

 

B. Activitatea desfăşurată în teritoriu 

 

În data de 16 noiembrie 2021, membrii ATOP București au efectuat o vizită la Centrul Municipal 

Integrat pentru Situații de Urgență din Șoseaua Cotroceni nr. 34.  Aceștia au vizitat cele mai importante 

elemente ale CMISU (sala de comandă, spațiile tehnice, spațiile pentru formări) și au fost informați despre 

organizarea și activitatea acestuia.  

Domnul președinte Andrei Rigu a evidențiat importanța deosebită a Centrului Municipal Integrat 

pentru Situații de Urgență și a punctat necesitatea dezvoltării activității acestuia prin integrarea 

dispeceratelor Poliției Capitalei și a Poliției Locale a Municipiului București în vederea eficientizării 

capacității de intervenție la evenimente specifice în București și județul Ilfov. 

 

C. Activitate desfășurată cu publicul 

 

În data de 25 noiembrie 2021, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a lansat în premieră o 

consultarea publică cu privire la ordinea și securitatea publică din municipiul București prin intermediul 

unui chestionar cu 19 întrebări. 

Locuitorii municipiului București au fost invitați să-și spună părerea în legătura cu nivelul de siguranță 

al orașului, principalele probleme cu care se confruntă din punct de vedere al securității, activitatea 

instituțiilor cu atribuții în domeniul asigurării și menținerii ordinii publice și intervenției în diverse situații, 

precum și alte aspect relevante cu privire la ordinea și securitatea publică. 

Chestionarul lansat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică la propunerea domnului președinte 

Andrei Rigu a fost completat în perioada 25 noiembrie – 12 decembrie 2021. 

Din interpretarea răspunsurilor reiese că cetățenii îți doresc : 

 Intensificarea activităților de patrulare pedestră a efectivelor autorităților responsabile cu ordinea 

și siguranța publică 
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 Monitorizare video stradala și în mijloacele de transport public 

 Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar 

 Îmbunătățirea iluminatului public 

 Îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier prin: asigurarea vizibilității marcajelor și funcționării 

instalațiilor rutiere, sensuri unice pe străzile înguste 

 acțiuni de control și prevenție 

 Sancțiuni la regimul circulației pe baza de capturi video 

 Sacționarea drasticăa actelor de tulburare a liniștii publice și a actelor de vandalism 

 Echipe de intervenție rapidăîn zonele cu infracționalitate crescută 

Rezultatele consultării publice, o premieră în activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

București, vor fi interpretate în vederea realizării Planului strategic anual pentru anul 2022.  

 

D. Activitate administrativă 

 

La începutul acestui mandat a fost îmbunătățit website-ul ATOP București : https://www.pmb.ro/legaturi-

utile/menu-page/autoritatea-de-ordina-publica S-au adăugat secțiuni noi (Comisii, Procese Verbale, 

Planuri Strategice Anuale, Rapoarte de Activitate ale instituțiilor member ATOP).  S-au populat cu mai 

multă informație secțiuni deja existente (Componență, Legislație).  

 

În plus, s-au înlocuit și adus echipamente necesare secretariatul tehnic (multifuncțională, scaune de lucru, 

dulapuri pentru documente).  
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