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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman (ATOP) este un organism
independent  cu  rol  consultativ  care  funcţionează  pe  lângă  Consiliul  Judeţean
Teleorman în  baza  Legii  nr.  218/2002  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Poliţiei
Române, republicată. 

În  data  de  28  noiembrie  2016,  la  Sala  de  şedinţe  a  Instituţiei  Prefectului
Judeţului Teleorman, ATOP s-a întrunit în prima şedinţă de lucru din mandatul 2016-
2020.

Pe ordinea de zi, tema principală fiind asigurarea climatului de siguranţă publică
în scopul creşterii capacităţii operaţionale pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă
şi legalitate a campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016
pe raza judeţului Teleorman.

În cadrul  discuţiilor  purtate a fost pus un accent  deosebit  pe desfăşurarea în
bune condiţii a alegerilor şi asigurarea unui climat optim de siguranţă pentru cetăţeni
pentru care vor fi angrenate toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliţie
Judeţean  Teleorman.  Tot  în  această  perioadă  se  va  urmări  utilizarea  cu  eficienţă
maximă  a  resurselor  umane  şi  mijloacelor  logistice  pentru  menţinerea  trendului
descendent al infracţionalităţii şi prevenirea oricăror evenimente negative, împreună
cu celelalte structuri MAI. Efectivele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman
vor acţiona conform atribuţiilor  ce le revin,  în scopul asigurării  cadrului  optim de
organizare  şi  desfăşurare  a  procesului  electoral,  pe  timpul  campaniei  electorale  şi
alegerilor  în  condiţii  de  deplină  libertate,  siguranţă  civică  şi  ordine  publică,  cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Activităţile  specifice  se  vor  axa  pe  următoarele  priorităţi:  prevenirea  şi
pregătirea  antiinfracţională  a  populaţiei,  instruirea  poliţiştilor  privind  legislaţia
specifică şi tactică de intervenţie la evenimentele cu caracter electoral, soluţionarea cu
celeritate a incidentelor cu caracter electoral, analizarea situaţiei operative şi adaptarea
corespunzătoare a  dispozitivelor  de ordine publică,  asigurarea mijloacelor  necesare
îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice structurilor de poliţie. 

Totodată, vor fi luate măsuri de includere pe cadrul itinerariilor de patrulare ale
echipelor de intervenţie ale I.P.J. Teleorman a locurilor speciale de afişaj electoral pe
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întreaga  perioadă  de  desfăşurare  a  campaniei  electorale,  în  vederea  asigurării
integrităţii acestora.

De asemenea, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, cu
prilejul campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare, la nivelul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean (I.J.J.) Teleorman  au fost luate mai multe măsuri, prezentate în
şedinaţa ATOP. 

Astfel, a fost întocmit şi prelucrat cu întreg personalul „Planul propriu de măsuri
privind menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice, premergător şi pe timpul
desfăşurării alegerilor parlamentare din 11 dec. 2016”, au fost desfăşurate activităţi de
pregătire specifică cu personalul unităţii de Jandarmi, au fost întocmite şi înaintate
către  toate  primăriile  municipale,  orăşeneşti  şi  comunale,  adrese  prin  care  s-au
comunicat reprezentanţii inspectoratului desemnaţi în cadrul comisiilor de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice. Totodată, au fost elaborate documentele
operative  şi  luate  în  pază  şi  protecţie  sediul  Biroului  Electoral  de  Circumscripţie
Judeţeană şi au fost stabilite efectivele pe zone de responsabilitate. 

De  asemenea,  premergător  şi  pe  timpul  desfăşurării  scrutinului  electoral,
efectivele  din  cadrul  Inspectoratului  de  Jandarmi  Judeţean  (I.J.J.)  Teleorman  vor
asigura  protecţia  şi  ordinea  publică  la  un  număr  de  75  secţii  de  votare  ce  sunt
amenajate  în  65  de  locaţii,  atât  în  mediul  urban,  cât  şi  în  mediul  rural.  În  urma
stabilirii  responsabilităţilor  privind paza şi  protecţia secţiilor de votare şi  asigurării
măsurilor de ordine publică în ziua votării, sunt în curs de desfăşurare a activităţii de
recunoaştere  a  locaţiilor  unde  sunt  dispuse  acestea,  în  vederea  îndocmirii
documentelor care reglementează misiunile date în responsabilitate.

În vederea monitorizării activităţilor şi verificării aspectelor de interes operativ
pe  timpul  desfăşurării  campaniei  electorale  şi  alegerilor  din  11  decembrie  2016,
I.S.U  ,,  AD  GHICA”  Teleorman  va  asigura  şi  personalul  care  va  face  parte  din
echipele de verificare constituite la nivelul judeţului, care la ordin se vor deplasa în
zona de competenţă.

Totodată,  I.S.U ,,  AD GHICA”  Teleorman va  asigura,  cu  personal  propriu,
misiuni de protecţie la secţii  de votare pe perioada 04.11 – 12.12.2016, precum şi
personalul  care  va  desfăşura  activităţi  specifice  în  comandamentele  operaţionale
constituite la nivelul I.P.J. Teleorman. 

Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman mulţumesc public
conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, Inspectorarului Judeţean de
Jandarmi Teleorman şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, precum
şi  celorlalte  structuri  cu atribuţii  în  acest  domeniu,  pentru efortul  depus  în  scopul
asigurarea desfăşurării acestor manifestări într-un climat de linişte şi siguranţă publică.

PREŞEDINTE ATOP,

CIOABĂ PETRE

Alexandria 
29 noiembrie 2016
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