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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate  referitoare  la  activitățile  curente:  se  solicită  sprijinul

populației pentru depistarea unui bărbat în vârstă de 47 de ani care la

data de 13 octombrie a.c. a plecat de la o adresă din Sectorul 4 și nu a

mai revenit până în prezent la domiciliu; se solicită sprijinul cetățenilor

pentru depistarea unei femei în vârstă de 30 de ani care la data de 09

octombrie a.c. a plecat de la domiciliu din Sectorul 4 și nu a mai revenit

până  în  prezent;  se  solicită  sprijin  pentru  depistarea  unei  minore  în

vârstă de 13 de ani care la data de 17 octombrie a.c. a plecat de la o

adresă din Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent; punerea în

aplicare a unui mandat de aducere, emis pe numele unui bărbat bănuit

de  săvârșirea  infracțiunilor  de  lovire  sau  alte  violențe  și  abuz  de

încredere prin fraudarea creditorilor; punerea în aplicare a unui mandat

de percheziție, în Capitală, la domiciliul unui tânăr în vârstă de 18 ani,

față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de

tâlhărie calificată; prinderea în flagrant delict a 3 bărbați,  la scurt timp

după un furt dintr-o locuință din Sectorul 1.

Facebook
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19.10.2022  Campanie  a  Poliției  Capitalei  împreună  cu  Administrația

Spitalelor  și  Serviciilor  Medicale  București  împotriva  fenomenului  de

bullying.

Postare referitoare la intervenția comisarului șef Ionuț Vlăsceanu de la

Brigada Rutieră care a coordonat acțiunea de intervenție de la incendiul

din  pasajul  Unirii.  Felicitări  tuturor  pompierilor  și  polițiștilor  care  au

acționat pentru evitarea unei drame!

20-21.10.2022 Postări referitoare la campaniile de prevenire desfășurate

în rândul copiilor pentru conștientizarea riscurilor la care se pot expune la

școală, pe stradă și în mediul online. 

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website

20.10.2022 Postare  referitoare  la  măsurile  dispuse  pentru  asigurarea

ordinii  și  liniștii  publice cu ocazia desfășurării  meciului de fotbal dintre

F.C. Rapid București și F.C.V. Farul Constanța în cadrul Super Ligii, care

va avea loc pe stadionul Giulești, 21.10.2022, orele 20:30.  

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website
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17-21.10.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a  1322  situații

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

animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

19.10.2022 Postare referitoare la incendiul produs la un autoturism, care

se deplasa prin Pasajul Unirii,  în interiorul căruia se aflau 3 persoane

adulte și un copil. Echipele de pompieri au intervenit  pentru stingerea

incendiului și evacuarea cât mai rapidă a tuturor persoanelor; în urma

acestui eveniment nu au fost înregistrate victime. 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website

19.10.2022  Comunicat  referitor  la  acțiunea polițiștilor  locali  din  cadrul

Serviciilor  Circulație Rutieră,  Control  Transporturi  și  Protecția  Mediului

care au depistat în trafic în decurs de două ore, opt șoferi de utilaje grele

care nu aveau autorizație de acces în zone în care circulația vehiculelor

cu masa totală maxim autorizată de peste 5 tone este restricționată. Au

fost aplicate amenzi în valoare totală de 34.700 de lei. 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook
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18.10.2022 Prefectul  Capitalei  a  lansat  campania  “Plantează  pentru

București”, printr-o acțiune simbolică de sădire de cireși japonezi, care își

propune  să  contribuie  la  înfrumusețarea  Capitalei  și  la  mobilizarea

tuturor cetățenilor preocupați  de protejarea mediului  înconjurător  și  de

dezvoltarea durabilă a orașului. 

19.10.2022 Prefectul  Municipiului  București,  domnul  Toni  Greblă,  și

președintele Ordinului Arhitecților din România, domnul Ștefan Bâlici, au

avut  o  întrevedere,  în  cadrul  căreia  au  fost  discutate  posibilitățile  de

colaborare instituțională  în  scopul  rezolvării  problemelor  urbanistice  și

arhitecturale ale Capitalei. 
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