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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate  referitoare  la  activitățile  curente:  se  solicită  sprijinul

populației în vederea depistării unei tinere de 26 de ani care a plecat de

la adresa de domiciliu din sectorul 3 și nu a mai revenit până în prezent;

se solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unui bărbat în vârstă

de 57 de ani care la data de 14 septembrie a.c. a dispărut din zona unei

stații  de metrou din sectorul 3 și  nu a mai revenit  până în prezent la

domiciliu; punerea în aplicare a 14 mandate de percheziție domiciliară și

a 27 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, la mai

multe adrese din capitală și județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar privind

săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură

privată  și  fals  în  declarații;  punerea  în  aplicare  a  opt  mandate  de

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

săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Facebook

20.09.2022  Comunicat  referitor  la  acțiunea  de  control  întreprinsă  la

Metrou împreună cu lucrătorii Serviciului de Poliție Metrou. 

21.09.2022 Postare referitoare la campania desfășurată la Școala nr. 12 

cu privire la circulația rutieră și modul de efectuare al amprentării. 
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23.09.2022  Postare  referitoare  la  prinderea  unui  bărbat  care  provoca

accidente  intenționat,  cu  propriile  mașini,  pentru  a  câștiga bani  de la

companiile de asigurări.

25.09.2022 Postare referitoare la  prinderea unui șofer  care circula cu

186 km/h într-o zonă unde limita de viteză este de 60 km/h, în sectorul 1.

 

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website

23.09.2022 Comunicat referitor la măsurile de ordine și siguranță publică

dispuse pentru desfășurarea în bune condiții a partidei de fotbal dintre

echipa  reprezentativă  a  României  și  a  Bosniei-Herțegovina  în  cadrul

competiției Liga Națiunilor, care va avea loc luni, 26 septembrie a.c. pe

stadionul Giulești. 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

19-23.09.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1286 situații

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

animale, deblocări din medii ostile vieții.

4.DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website
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22.09.2022  Comunicat referitor la intervenția inedită de salvare a unei

pisici care a fost prinsă timp de cinci zile sub planșeul Podului Izvor după

ce fisura prin care intra a fost asfaltată. 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Facebook

21.09.2022 Postare referitoare la aniversarea a 563 de ani de la prima

mențiune documentară a Bucureștiului. 
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