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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR  ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 31.01 - 06.02.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Nu sunt postări noi. 

Facebook  

Nu sunt postări noi. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website 
  
04.02.2022 
 
 Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a partidei 
de fotbal dintre echipele FCSB și FC U Craiova 1948 pe Stadionul Arena 
Națională din Capitală care va avea loc duminică,  
06 Februarie a.c., Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu 
atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiții de 
siguranță a suporterilor la și de la stadion, precum și pentru asigurarea 
unui climat de siguranță la nivelul Capitalei. 
 
Facebook –Nu sunt postări noi. 
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website  
 
Nu sunt postări noi. 
 
 
Facebook  
 
02.02.2022 
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Polițiștii locali ai Direcției Centrul Istoric – D.G.P.L.C.M.B. au aplicat 
miercuri, 2 februarie o amendă de 3.000 lei administratorului unei societăți 
de construcții pentru că a transformat o stradă din Centrul Istoric al 
Capitalei în rampă de gunoi. De la începutul anului, pentru încălcarea 
H.C.G.M.B. 120/2010, polițiștii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au aplicat, 
doar în Centrul Istoric al Capitalei, peste o sută de sancțiuni 
contravenționale, valoarea acestora depășind 140.000 lei.  
 
04.02.2022 
 
Amenzi de peste 55.000 de lei aplicate de polițiștii locali ai D.G.P.L.C.M.B. 
în cursul unor acțiuni de control desfășurate, joi, 03.02.2022, în Centrul 
Istoric al Capitalei. 
Inspectori ai Direcției Control din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au verificat, joi 
spre vineri, modul în care agenții comerciali care își desfășoară activitatea 
în Centrul Istoric al Capitalei, precum și clienții acestora respectă normele 
de prevenire și combatere a pandemiei Covid-19. 
În urma controalelor efectuate, în numai două ore, 59 de agenți economici 
au fost controlați, iar 20 de persoane au fost sancționate contravențional 
pentru lipsa măștii de protecție în spațiile publice și pentru încălcarea Legii 
antifumat. Valoarea amenzilor a fost de 17.500 de lei. 
 
 
 
  

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 
 

 
Website – Intervenții și misiuni în intervalul 31.01 -04.02.2022. 
 
Facebook 
 
Nimic relevant pe segmentul ordinii publice. 
 
PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

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

 

 

 


