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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR   ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 28.02 - 06.03.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 

Comunicate referitoare la activitățile curente. 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Facebook 
 
05.03.2022 – Au fost colectate aproape 18 tone de produse ce vor fi oferite 
persoanelor afectate de război în cadrul campaniei lansate de 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 
 Acestea au fost preluate de la 7 unități de învățământ  din sectorul 2 al 
capitalei.  
Totodată, la nivelul Jandarmeriei București, este organizată colectarea de 
produse utile oferite de cadrele militare ale unității, urmând a fi predate și 
acestea la Centrul de colectare și triere de la Arena Națională organizat 
de Primăria Generală a Municipiului București.  
 
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website  
 
01.03.2022 – un taximetrist din București care a încercat să-și negocieze 
tariful cu trei refugiați din Ucraina a fost amendat cu 10.000 de lei de către 
Poliția Locală. Un alt taximetrist a fost amendat cu 500 de lei după ce a 
refuzat să transporte la hotel o familie de ucraineni. 
 
Facebook  
 
02.03.2022 – Polițiștii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au verificat în 
această noapte, modul în care operatorii de salubritate din toate 
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sectoarele Capitalei au intervenit pentru deszăpezirea și combaterea 
poleiului în București. 
 
03.03.2022 – Gara de Nord și Autogara Filaret sunt doar câteva zone în 
care polițiștii locali ai Capitalei, împreună cu asistenții sociali ai 
D.G.A.S.M.B, au sprijinit refugiații oferindu-le cartele de telefon, băuturi 
calde și hrană. 
 
  

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 

 
Website – Intervenții și misiuni în intervalul 28.02 -06.03.2022; 
04.03.2022 – Comunicat Comportament în caz de cutremur. 
 
Facebook 
 
04.03.2022 – ISUBIF susține demersul umanitar inițiat la începutul acestei 
săptămâni de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în cadrul 
campaniei „Ajutor pentru Ucraina”. 
Doar după 4 zile, o cantitate impresionată de bunuri de necesitate urgentă 
au fost donate de copii și părinți, în 28 de unități de învățământ. Constituite 
ca puncte de colectare, în toate cele șase sectoare. 
 
05.03.2022 – ISUBIF a operaționalizat două puncte de lucru permanente 
în Gara de Nord și Autogara Filaret, pentru gestionarea optimă a fluxurilor 
de persoane din Ucraina. În aceste locații, au fost amplasate corturi pentru 
acordarea primului ajutor, corturi pentru adăpostirea temporară a 
persoanelor aflate în tranzit, autospeciale de pompieri, ambulanțe 
SMURD și SABIF. 
 
 
PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website, Facebook 

06.03.2022 – Comitetul Municipiului București a stabilit 15 locații de 

cazare la nivelul Municipiului București (345 de locuri). 

 


