Centrul de Mediere si Securitate Comunitara
… si tu ai dreptul sa te simti in siguranta

COMUNICAT DE PRESA
Centrul de Mediere si Securitate Comunitara, in parteneriat cu Agentia de
Justitie Internationala (International Justice Agency) din Marea Britanie, deruleaza
in perioada iunie 2005 – septembrie 2007 proiectul Dezvoltarea institutiei A.T.O.P.
(Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica) cu sprijinul financiar al Ambasadei
Britanice la Bucuresti prin Global Opportunities Fund.
Scopul acestui proiect este de a întări rolul instituţiei ATOP-ului în comunitate, ca
reprezentant şi promotor al acesteia în ceea ce priveşte siguranţa şi ordinea publică.
ATOP este o institutie infiintata in 2003 prin Legea 218, dupa modelul institutiei „Police
Authority” din Marea Britanie, ca fiind un organism consultativ la nivel judetean functionand
pe langa consiliile judetene din Romania, avand ca scop raspunsul la nevoile comunitatii prin
crearea unui climat de securitate publica.
Prezentul proiect este realizat in cadrul unui parteneriat format din experti britanici1 si
Centrul de Mediere si Securitate Comunitara din Iasi. Utilizand cercetarile si rezultatele
obtinute in cadrul proiectului Phare, acest proiect va asista ATOP-urile in faza urmatoare de
dezvoltare, pornind de la realizarile precedente in plan local si national. La final, acest
proiect va avea rezultate de inalta calitate, testate si durabile.
Pe viitor, rezultatele din cadrul acestui proiect pot fi folosite ca standarde in privinta
transparentei si a unei activitati responsabile a institutiilor similare ATOP-urilor la nivelul
Estului Europei si tarilor candidate la integrarea in Uniunea Europeana.
Obiectivele Proiectului
Realizarea unei campanii de constientizare la nivel national, pentru a prezenta rolul
in comunitate si a creste vizibilitatea si credibilitatea ATOP-urilor la nivel local.
Dezvoltarea capacitatii de planificare si de dezvoltare strategica a membrilor ATOP.
Crearea in cadrul ATOP a unui mecanism de consultare a comunitatii pentru
stabilirea problemelor de securitate cat si pentru a raspunde plangerilor individuale sau a
unor grupuri in legatura cu orice problema de incalcare a drepturilor omului sau legata de
abuzuri ale politiei.
Devoltarea unui mecanism de raportare eficient in cadrul ATOP.
Detalii: Centrul de Mediere si Securitate Comunitara Iasi
str. Moara de Foc nr. 35 etj. 7, cod 700520
Coordonator proiect: av. Laura Curcudel
Tel: 0232 252 920
Fax: 0232 252 926
e-mail: info@cmsc.ro
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