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I. AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 
 
1.1 PREZENTARE GENERALĂ 
Autoritatea teritorială de ordine publică este un organism independent cu rol 

consultativ, fără personalitate juridică, care s-a constituit şi funcţionează pe lângă 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi 
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române în scopul asigurării bunei desfăşurări şi 
sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care 
funcţionează. 

Scopul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este să asigure, prin activitatea sa, 
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 
siguranţă şi securitate publică 

 
1.2 ATRIBUŢII  

 contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor 
de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi 
asigurarea climatului de siguranţă publică; 

 sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie; 
 face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi 

sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, potrivit prezentei legi; 

 organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile 
neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice; 

 prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a 
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii; 

 elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se 
dă publicităţii. 

 Autoritatea teritorială de ordine publică se întruneşte în şedinţe ordinare sau 
extraordinare, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

 În exercitarea atribuţiilor sale autoritatea teritorială de ordine publică emite hotărâri 
cu caracter de recomandare. 

 Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competenţe în problemele operative 
ale poliţiei. 

 Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine 
publică se suportă din bugetul municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului. 
 
1.3 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE 

ORDINE PUBLICA 
 În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea 

teritorială de ordine publica îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru. 
 Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este nevoie în 

şedinţa extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel 
puţin 4 membri, adresată preşedintelui. 

 Preşedintele reprezintă autoritatea teritorială de ordine publica, având în principal 
următoarele atribuţii: 

 a) convoacă şi conduce şedinţele plenului; 
 b) coordonează activitatea comisiilor de lucru şi a secretariatului executiv; 
 c) prezintă trimestrial informări asupra eficientei serviciului poliţienesc în şedinţele 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv ale consiliului judeţean; 
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 d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei. 
 

1.4 COMISII DE LUCRU ÎN CADRUL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE 
PUBLICĂ  

 a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentru petiţii; 
 b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanta 

minimali; 
 c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţa şi 

drepturile 
 
Conform Hotărârii CJT nr.115/23.07.2016 privind validarea  componenţei  ATOP, 

ATOP Timiş se întruneşte de 2 ori pe lună, o dată în comisiile reunite, ocazie cu care se 
stabileşte ordinea de zi pentru şedinţele ordinare sau extraordinare şi în şedinţă ordinară 
în care se dezbat punctele înscrise pe ordinea de zi.   

 
1.5 COMPONENŢA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ TIMIŞ 
Autoritatea teritorială de ordine publică constituită la nivelul Consiliului Judeţean 

Timiş, ca organ consultativ, s-a făcut în baza Hotărârii CJ Timiş nr. 194/30.09.2016 
privind componenţa ATOP Timiş, iar componența actuală a fost stabilită în urma adoptării 
Hotărârii CJ Timiș nr. 115/23.07.2020: 

 Călin Ionel Dobra- preşedinte C.J.Timiş – preşedinte ATOP 
 Mircea Băcală – subprefect – Instituţia Prefectului Judeţul Timiş 
 Dan Constantin Stoicănescu  – Inspectoratul Judeţean de Poliţie  Timiş 
 Tilcă Viorel – Corpul Naţional al Poliţiştilor 
 Nicolae Slev – IJJ  Timiş 
 Lucian Mihoc – ISU Timiş 
 Cojan Dorel - Politia Locală Timişoara 
 Plavosin Deian Dan – consilier judeţean 
 Nicu Bădina - consilier judeţean 
 Costa Cosmin Lăscuţ – consilier judeţean 
 Ligius Cosmin Buboi – consilier judeţean  
 Iosif Dorin Cândea – consilier judeţean 
 Andraş Dorel – reprezentant societatea civilă 
 Mirescu Ion - reprezentant societatea civilă 
 Gheorghe Moldovan  - reprezentant  societatea civilă 
 Octavian Mihail Erlik – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră. 

 
1.6 ACTIVITATEA AUTORITĂŢII DE ORDINE PUBLICĂ TIMIŞ ÎN ANUL 2020 

 
a) Activitatea desfăşurată în şedinţe pe comisii şi şedinţe ordinare 
 

 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiş, în perioada 01 ianuarie – 30 
septembrie 2020 s-a întrunit în 18 şedinţe, dintre care 9 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe 
reunite a comisiilor de lucru, ocazie cu care s-au dezbătut problemele semnalate de 
reprezentanţii instituţiilor de ordine şi siguranţă publică,  de reprezentanţii societăţii civile 
şi s-au emis 4 hotărâri ale autorității. 
 În cadrul şedinţelor ordinare ATOP Timiş au fost analizate activităţi variate ale 
Poliţiei Române şi a celorlalte structuri cu atribuţii de ordine publică, cum ar fi: 
criminalitatea în mediul rural, starea infracţională pe linia furturilor din locuinţă, societăţi 
comerciale, starea infracţională în unităţile de învăţământ și siguranța în instituțiile de 
învățământ, riscul rutier şi măsuri de combatere a acestora, urmărire și extrădare, sens în 
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care au fost emise recomandări către autorităţile abilitate în vederea îmbunătăţirii 
siguranţei civice a cetăţeanului. 
   
 În cadrul acestor întâlniri s-a discutat despre activitatea desfășurată pentru 
prevenirea evenimentelor grave la unitățile de învățământ preuniversitar în anul 2019-
2020, combaterea consumului ilicit de substanțe interzise, evaluarea activităților de 
prevenire a consumului de substanțe psihotrope în zona de învățământ preuniversitar și 
universitar, analiza activităților de asigurare și restabilire a ordinii publice la nivelul 
județului nostru,  activitatea desfășurată de efectivele instituțiilor specializate pe perioada 
stării de urgență. Totodată, a fost dezbătută analiza pe linia prevenirii și combaterii 
migrației ilegale și activitățile desfășurate privind cercetarea migranților minori. 
 În luna septembrie 2020, Autoritatea teritorială de ordine publică a promovat o 
solicitare Ministerului Afacerilor Interne în vederea modificării art. 20 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, în sensul asigurării din 
bugetul județului a finanțării A.T.O.P și a structurilor care au atribuții legale în domeniul 
ordinii publice, precum și finanțarea unor lucrări și achiziția de bunuri pentru aceste 
structuri. 
 

b) Activitatea desfăşurată în teritoriu  
 

 Având în vedere faptul că, începând cu data de 16 martie 2020 a fost declarată 
stare de urgență pe teritoriul României, prelungită până în data de 17 mai 2020, iar 
începând cu data de 18 mai 2020 a fost declarată stare de alertă, care a fost prelungită 
succesiv, aflându-ne și în prezent în stare de alertă, Autoritatea teritorială de ordine 
publică nu a desfășurat activitate în teritoriu, ședințele desfășurându-se în sistem de 
videoconferință. 
 

c) Realizări, proiecte finanţate de  Consiliul Judeţean Timiş  prin ATOP  
 
 În perioada la care facem referire Consiliul Judeţean Timiş a aprobat bugetul 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş pe anul 2020, astfel că aceasta şi-a putut 
desfăşura  activitatea din toate punctele de vedere. 

Cu finanţarea din partea A.T.O.P. Timiş au fost aprobate spre realizare 
următoarele 21 de proiecte: 

- Sate in siguranță; 
- Prevenirea, cheia siguranței; 
- Ghidul de prevenire a criminalității; 
- Cel mai sigur loc e acasă; 
- Centre de informare și consiliere școlară; 
- Drogurile, aripi de plumb; 
- Prin artă luptăm împotriva drogurilor; 
- Școala ta în siguranță; 
- Spațiul public este al tuturor; 
- Încurajați sportul, nu violența; 
- De la violență la delicvență – este un pas; 
- Împreună împotriva violenței pe arenele sportive; 
- Prevenirea abandonului de deșeuri pe raza municipiului Timișoara - ,,Timișoara 

curată!”; 
- Ghidul legislativ (actualizat ) al polițistului local; 
- Informarea cetățenilor cu privire la regimul vehiculelor abandonate sau fără 

stăpân; 
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- Prevenirea furturilor din buzunare pe mijloacele de transport în comun; 
- Prevenirea cerșetoriei și consumului de substanțe cu proprietăți psihoactive; 
- Prevenirea violenței în școli; 
- Ghid poliglot; 
- Stop migrației ilegale! Nu transportați persoane necunoscute din zona de 

frontieră; 
- Stop migrației ilegale! Știi pe cine transporți în autoturism? 

 
 
 
  

PREŞEDINTE A.T.O.P. TIMIŞ, 
Călin Ionel Dobra 


