Comunicat de presă
Conferinţa naţională
„AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ROMANIA,
PREZENT ŞI PERSPECTIVE”
Bucureşti 13-14 octombrie 2005

Joi, 13 octombrie 2005, respectiv vineri, 14 octombrie 2005, în incinta Complexului Hotelier Caro –
Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, în sala de conferinţe „Sorescu” se desfăşoară conferinţa naţională
„AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ROMANIA, PREZENT ŞI
PERSPECTIVE”. Organizatorii evenimentului, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi în
parteneriat cu International Justice Agency (IJA) din Marea Britanie, propun o evaluare comună a rolului
actual şi a perspectivelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în România, în vederea unei abordări
sinergice legate de dezvoltarea instituţiei în viitor.
Conferinţa naţională se înscrie în seria de activităţi cuprinse în cadrul proiectului – Dezvoltarea instituţiei
ATOP – cu sprijinul financiar al Ambasadei Britanice la Bucureşti, prin Global Opportunities Fund, derulat
în perioada 2005 – 2007.
Principalele aspecte dezbătute de participanţi privesc:
- căile concrete de promovare, prin intermediul ATOP, a principiilor transparenţei, responsabilităţii şi
democraţiei. “Aceste principii sunt esenţiale dacă dorim să avem o instituţie pentru cetăţeni, pe care oamenii
din comunitate să se poată baza şi la care să apeleze pentru a-şi exprima opiniile cu privire la reducerea
infracţionalităţii din zona în care locuiesc”, a declarat Ben Eccles, expert International Justice Agency.
- principalele metode de acordare a asistenţei şi a sprijinului acordat ATOP-urilor din ţară în cadrul proiectului.
„Prin obiectivele sale, proiectele finanţate de Global Opportunities Funds trebuie să promoveze politici şi
procese eficiente şi transparente în justiţie şi sistemele de management de graniţă printr-o coordonare
îmbunătăţită inter-agenţii. Proiectul implementat de cele două organizaţii partenere (Centrul de Mediere şi
Securitate Comunitară şi International Justice Agency) este un exemplu elocvent de asistenţă acordată
dezvoltării transparenţei şi vizibilităţii unei instituţii, atât de importante pentru populaţie, cum este Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică din România.” Lynne Smith, Second Secretary, British Embassy to
Bucharest.
- prezentarea rolului membrilor ATOP în Marea Britanie. „Sunt 35 de ani de când s-a înfiinţat în Marea
Britanie Autoritatea pentru Poliţie, echivalentul britanic al ATOP-ului dvs. De atunci şi până astăzi, această
instituţie a fost într-o perpetuă schimbare, însă peste tot în această schimbare esenţa au constituit-o oamenii.
De ei depinde modul în care se transformă o instituţie dintr-un cadru formal într-un serviciu pentru
comunitate” a spus Stephen Murphy, invitat de onoare în cadrul conferinţei, reprezentant al Police
Authority UK.
- Dezvoltarea reţelei Naţionale ATOP, necesităţile şi beneficiile unui organism ATOP naţional. ”Consider că
înfiinţarea unei reţele naţionale a ATOP-urilor din România este o prioritate, pentru beneficiile pe care
schimbul de experienţă şi comunicarea în plan naţional le-ar aduce odată cu aceasta” a adăugat domnul Paul
Victor Dobre, secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor.
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„Această conferinţă reprezintă un bun prilej de dezbatere pentru toţi reprezentanţii ATOP din România, pentru
ca, pornind de la bunele practici britanice şi politicile folosite de Autoritate în Marea Britanie, să reprezinte un
punct de pornire în adaptarea acestuia la cadrul legislativ şi procedural român sau la propunerea unor soluţii
eficiente pentru funcţionarea ATOP în România” (avocat Laura Curcudel, coordonator proiect, Centrul de
Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi)
De asemenea, s-a mai discutat pe marginea unor obiective specifice ca:
- Lansarea manualului pentru membri ATOP
- Tipuri de formări propuse pentru membrii ATOP
- Lansarea paginii web resursă pentru public şi membrii ATOP, www.atop-romania.ro
„ATOP este o punte de legătură între comunitate şi poliţie, ea are un rol esenţial în creşterea calităţii
serviciului poliţienesc şi în cunoaşterea de către poliţie a problemelor şi aşteptărilor comunităţii. Consider că
rolul ATOP trebuie întărit, trebuie extins pentru a implica toţi reprezentanţii comunităţii. ATOP trebuie să îşi
depăşească poziţia de structură consultativă, trebuie să aibă decizie asupra securităţii comunitare şi ordinii
publice”, a subliniat Cornel Ciocoiu, comisar de poliţie din Inspectoratul General al Poliţiei Române,
Direcţia Poliţiei de Ordine Publică.
Peste 80 de participanţi au onorat cu prezenţa această conferinţă, şi anume, experţi din cadrul International
Justice Agency, repezentanţi ai Police Authority UK, reprezentanţi ai Ambasadei Britanice la Bucureşti,
secretari de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor din Romania, preşedinţii ATOP din toate judeţele
ţării, inspectori şefi ai inspectoratelor judeţene de poliţie şi reprezentaţi mass-media.
„Organizarea a fost excelentă, confirmând încă o dată profesionalismul şi dedicaţia pe Centrul de Mediere şi
Securitate Comunitară, a dovedit-o şi de această data în pregătirea evenimentului la nivel naţional. Suntem
siguri că rezultatele discuţiilor din plen şi din grupurile de lucru nu vor întârzia să apară”, a declarat Ian
Smith, expert International Justice Agency UK.
Înfiinţată în anul 2002, prin Legea 218, după modelul instituţiei „Police Authority” din Marea Britanie,
Autoritatea teritorială de ordine publică (ATOP) este un organism cu rol consultativ, fără personalitate
juridică, constituit şi funcţionând pe lângă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliile
judeţene din ţară, şi care îşi desfaşoară activitatea în vederea asigurării bunei desfaşurări şi a sporirii eficienţei
serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care fiinţează.
Proiectul urmareste întărirea rolului instituţiei ATOP-ului in calitate de reprezentant şi promotor al comunitatii,
în ceea ce priveşte siguranţa şi ordinea publică.
Rezultatele proiectului vor fi folosite ca standarde în privinţa transparenţei şi a unei activităţi responsabile a
instituţiilor similare ATOP-urilor la nivelul Europei de est şi a ţărilor candidate la integrarea în Uniunea
Europeană.
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