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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP      

          20-26.02.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Comunicate referitoare la activitățile curente: se solicită sprijin în vederea 

depistării unei minore în vârstă de 16 ani care a plecat de la adresa de 

domiciliu din Sectorul 5 și nu a revenit până în prezent; de asemenea, se 

solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unui tânăr de 26 de ani 

care la data de 03.01.2023 a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 

2 și nu a revenit până în prezent. Au fost puse în aplicare 11 mandate de 

percheziție domiciliară, în București și județele Ilfov și Vâlcea, precum și 

39 de mandate de aducere, într-un dosar penal în care sunt efectuate 

cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și cămătărie. 

Au fost desfășurate 13 percheziții domiciliare, în București și Ilfov, si au 

fost puse în aplicare 13 mandate de aducere, într-o cauză vizând 

comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, 

trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism în formă continuată.  

  

Facebook 

22.02.2023 Postare referitoare la campania polițiștilor de la Brigada 

Rutieră adresată celor mici cu privire la siguranța lor, mai ales atunci când 

se deplasează neînsoțiți.  
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2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

Facebook 

21.02.2023 Postare referitoare la intervenția unui jandarm aflat în timpul 

liber care a intervenit prompt și a salvat viața unui bărbat de aproximativ  

40 de ani aflat în stop cardio-respirator.  

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

 

Facebook 

24.02.2023 Postare referitoare la organizarea evenimentului "Săptămâna 

Protecției Civile" în perioada 25.02-04.03.2023. 

26.02.2023 Postare referitoare la importanța informării din surse sigure.  

 

 

4. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website  

22.02.2023 Comunicat referitor la vizita ambasadorului Republicii 

Socialiste Vietnam, Excelența Sa domnul Do Duc Thanh la sediul 

Prefecturii Municipiului București, ocazie cu care au fost trecute în revistă 

stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale, fiind abordate subiecte de 

interes comun care vizează cele două capitale.    


