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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR  ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 10 - 16.01.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook  

16.10.2022 

Polițiștii Brigăzii Rutiere în cursul nopții de 16 octombrie au acționat pe 

arterele din Capitală pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță 

rutieră, combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate 

sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, respectiv 

sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză 

stabilit pe sectorul de drum pe care circulă.  

În cadrul activităților de control desfășurate, polițiștii rutieri au aplicat 69 

sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 35.000 de lei, și au 

întocmit 5 dosare penale cu 6 infracțiuni constatate. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website – Nu sunt postări noi. 
 
 
Facebook –Nu sunt postări noi. 
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website – nu sunt postări noi. 
 
Facebook  
 
13.01.2022  
Amenzi de 90.000 lei aplicate, în ultimele zile de către polițiștii locali din 
cadrul D.G.P.L.C.M.B., pentru nerespectarea restricțiilor de circulație a 
autovehiculelor de mare tonaj în Capitală. 
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 D.G.P.L.C.M.B. continuă acțiunile de verificare a respectării accesului 
autovehiculelor grele pe străzile Capitalei. Motivul: tot mai multe mașini de 
mare tonaj circulă fără autorizație sau fără respectarea traseelor și 
intervalelor orare impuse. Acest lucru generează poluare, degradează 
prematur suprafața carosabilă, creează ambuteiaje și produce disconfort 
celorlalți participanți la trafic. 
 
15.01.2022 
Poliția locală a Municipiului București a intensificat acțiunile de verificare 
a modului în care cetățenii respectă normele de protecție sanitară în 
stațiile și în mijloacele de transport în comun ale STB, precum și în zonele 
aglomerate ale Capitalei.  

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 
 

 
Website – Intervenții și misiuni în intervalul 10 -14.01.2022. 
 
Facebook 
 
Nimic relevant pe segmentul ordinii publice. 
 
PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website, Facebook 

Nimic relevant pe segmentul ordinii publice ( înregistrare număr cazuri 
Covid). 
 
 
 
 


