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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

06-12.02.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

06.02.2023 04:50 Acțiune încununată cu succes: o femeie care a sesizat 

la 112 că în urma divergențelor cu partenerul său, acesta ar fi agresat-o 

fizic și ar fi fost forțată să intre în portbagajul unui autoturism, cu care a 

plecat într-o direcție necunoscută, a fost salvată din autoturismul în flăcări 

depistat pe un câmp din Sectorul 3. 

Punerea în aplicare a unui mandat de percheziție, în Capitală, la domiciliul 

unui bărbat, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de agresiune sexuală și furt față de o minoră în vârstă de 15 

ani.  

08.02.2023 Au fost efectuate 17 percheziții domiciliare, în municipiul 

București și în județele Ialomița, Buzău, Prahova și Călărași, la locuințele 

unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de deținere în afara 

antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a 

produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate 

necorespunzător ori cu marcaje false peste limita de 1 kg de tutun de 

fumat; a fost confiscată peste 1 tonă de tutun. 

Punerea în aplicare a 3 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei 

instituții publice, precum și la sediile unor persoane fizice și juridice, în 

Capitală, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual și 

uz de fals; persoanele bănuite ar fi întocmit în fals un proces verbal de 
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recepție la terminarea lucrărilor aferente unui imobil având destinația de 

locuințe colective. Urmează să fie puse în aplicare 12 mandate de 

aducere, urmând ca persoanele în cauză să fie conduse la audieri în 

vederea dispunerii măsurilor legale.  

Se solicită sprijinul populației în vederea depistării unei femei în vârstă de 

37 de ani care la data de 06 februarie a.c. a plecat de la adresa de 

domiciliu din Sectorul 3 și nu a mai revenit până în prezent.  

10.02.2023 Se solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unui bărbat 

în vârstă de 42 de ani care a plecat în data de 07 februarie a.c. de la 

adresa de domiciliu din Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent. 

Se solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea persoanelor care au fost 

victimele unor infracțiuni de furt calificat săvârșite de către 3 femei cu 

vârste cuprinse între 17 și 27 de ani; probatoriul administrat a relevat faptul 

că bănuitele ar mai fi comis și alte infracțiuni în plus față de cea pentru 

care au fost reținute inițial. Cercetările sunt continuate sub aspectul 

săvârșirii infracțiunii de furt calificat în formă continuată.  

 

 

Facebook 

09.02.2023 Postare referitoare la activitatea desfășurată în colaborare cu 

Asociația Anais a cărei temă a fost modurile în care poate intervenii poliția 

în cazurile de violență domestică, cu accent pe importanța raportării 

acestor formelor de agresiune.  
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2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

Website 

10.02.2023 Comunicat referitor la măsurile dispuse pentru desfășurarea 

în condiții de ordine și siguranță publică a partidei de fotbal dintre echipele 

FC Rapid București și FC U Craiova 1948, din cadrul Superligii.  

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

Website 

06-10.02.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1276 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

07.02.2023 Postare referitoare la importanța verificării echipamentului la 

finalul unei misiuni și a păstrării acestuia în permanență pregătit pentru 

intervenții. 

08.02.2023 Preluare a comunicatului IGSU referitor la ajutorul acordat de 

România, Republicii Turcia devastate de cutremurul din data de 06 

februarie a.c.  

44 de pompieri ISUBIF se vor alătura salvatorilor români care se află deja 

în Republica Turcia; logistica necesară unei misiuni de lungă durată a fost 

deja pregătită din cursul nopții, toate resursele fiind pregătite pentru a fi 

transportate pe cale aeriană. 
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4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website 

06.02.2023 Comunicat referitor la închiderea a trei baruri pentru 

nerespectarea Legii antifumat și aplicarea de amenzi în valoare de 10.000 

lei.   

08.02.2023 Comunicat referitor la acțiunea de verificare a activității de 

taximetrie desfășurat în zona Gării de Nord, soldat cu amenzi în cuantum 

de 22.000 lei, retragerea unei autorizații și în alte 5 cazuri cu sesizarea 

neregulilor către autorităților emitente.  

 

5. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website și Facebook 

07.02.2023 Comunicat referitor la participarea Prefectului Municipiului 

București la evenimentul "Dezbatere Regională privind progresul în 

implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030", organizat de către Departamentul pentru Dezvoltare 

Durabilă din cadrul Guvernului României.  

 

 

 

 

 

 

 


