
Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP

03-09.10.2022

1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate referitoare la activitățile curente: reținerea a patru tineri, cu

vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, față de care sunt efectuate cercetări

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și complicitate la

furt  calificat;  punerea  în  aplicare  a  unui  mandat  de  percheziție,  în

Capitală, la domiciliul unui bărbat, față de care sunt efectuate cercetări

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie; punerea în aplicare a unui

mandat de percheziție, în Capitală, la domiciliul unui bărbat, față de care

sunt  efectuate  cercetări  sub  aspectul  săvârșirii  infracțiunii  de  tâlhărie

calificată,  în formă continuată; polițiștii  Serviciului  Grupuri  Infracționale

Violente au pus în aplicare a 19 mandate de percheziție domiciliară și 14

mandate de aducere, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Vâlcea,

într-un dosar penal de tâlhărie calificată. 

Facebook

03-04.10.2022 Postări referitoare la campaniile de prevenire antidrog în

școli pentru ca tinerii să aleagă libertatea și nu dependența.

05.10.2022  Polițiștii  Brigăzii  Rutiere  au  sărbătorit  Ziua  Educației  prin

organizarea  de  activități  educativ-preventive  în  Parcul  Motodrom  din

sectorul 2. 
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07.10.2022  Postări referitoare la restricțiile de trafic instituite pe traseul

competiției  "Maratonul  Internațional  București"  care  va  avea  loc  în

weekend, precum și  despre activitățile educativ-interactive desfășurate

cu copii pe tematică rutieră și nu numai. 

08.10.2022 Postare referitoare la demonstrațiile polițiștilor motocicliști de

la Brigada Rutieră desfășurate la Salonul Auto București.

09.10.2022 Postare referitoare la activitățile de prevenire desfășurate cu

persoanele în vârstă despre metodele de înșelăciune și moduri de a se

proteja.

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website

07.10.2022 Comunicat referitor la măsurile de ordine și siguranță publică

dispuse  în  perioada  08-09  octombrie  pe  timpul  desfășurării

evenimentului sportiv Bucharest Marathon 2022 la care organizatorii au

estimat participarea unui număr ridicat de persoane. 

Facebook

06.10.2022 Postare referitoare la prezența a patru cai ai Jandarmeriei

Capitalei la Salonul Auto București pentru asigurarea ordinii publice.

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website
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03-07.10.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1237 situații

de urgență: acordarea primului ajutor calificat, stingere incendii, salvare

animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

06.10.2022  Postare referitoare la premierea domnului colonel Cornea

Nicolae, comandant al Grupului Special de Salvatori, domnului plutonier

adjutant Ivașcu Costel Marian, șef GIS și domnului plutonier adjutant șef

Răducu  Ionel,  comandant  echipaj  și  conducător  auto,  pentru

devotamentul și curajul de care au dat dovadă în executarea misiunilor,

culminând cu intervenția din data de 03.10.2022, pentru salvarea unei

persoane surprinsă sub mai multe plăci de beton, în Șoseaua București-

Măgurele.

4. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  LOCALĂ  ȘI  CONTROL  A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website

04.10.2022  Comunicat  referitor  la  seria  de  controale  efectuată  în

parcurile Regele Mihai I, Cișmigiu și Bordei soldată cu sancționarea celor

care  au parcat  pe  spațiul  verde,  au  perturbat  liniștea publică  sau au

încălcat Legea taximetriei. 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

05.10.2022 Prefectul Municipiului București, domnul Toni Greblă solicită

Primarului  General  și  Primarilor  de  Sector  să  organizeze  în  această

3



toamnă și în primăvara viitoare, ample acțiuni de plantare de arbori și

arbuști,  în  acord  cu  angajamentele  luate  pentru  protecția  mediului  și

creșterea calității vieții bucureștenilor. 
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