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DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 

10.03.2022 

În contextul evenimentelor prilejuite de vizita vicepreședintelui american 

Kamala Harris la București, în data de vineri 11 martie, s-au dispus o serie 

de măsuri, însoțite de recomandări menite să vină în sprijinul cetățenilor 

pe toată durata acestui eveniment. 

Astfel, pentru participanții la trafic au fost dispuse măsuri de fluidizare a 

circulației și, în acest context Brigada Rutieră București a solicitat 

conducătorilor auto să respecte semnalele și indicațiilor polițiștilor. 

Conducătorilor auto le-a fost recomandat ca vineri, 11 martie, în intervalul 

orar 12:00 – 17:00, să evite deplasarea pe Drumul Național 1 pentru a 

preîntâmpina formarea eventualelor ambuteiaje. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website 
  
Nu sunt postări noi. 
 
Facebook 
 
11.03.2022  
 
Jandarmii din Capitală au donat produse utile pentru persoanele afectate 
de conflictul din Ucraina. 
La sediile unităților s-au strâns bunuri aduse de cadrele militare și de 
familiile acestora, după care au fost depuse în punctele de colectare 
special destinate, pentru a facilita ajungerea lor la destinație. 
Săptămâna viitoare se va desfășura campania de donare de sânge 
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POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website, Facebook 
 
12.03.2022 
 
Doi „taximetriști pirat” au fost depistați, în ultimele zile, de polițiștii locali ai 
D.G.P.L.C.M.B. în timp ce ofereau ilegal servicii de taximetrie în punctele 
de îmbarcare pentru refugiații ucraineni. Pe lângă amendă, celor doi le-au 
fost reținute plăcuțele de înmatriculare și li s-a suspendat dreptul de a mai 
folosi autoturismele. 
Acțiuni de control s-au desfășurat, cu precădere, în zona Gării de Nord și 
a autogărilor Obor și Filaret, principale puncte de tranzit ale cetățenilor 
ucraineni ce sosesc în Capitală. Pe lângă lipsa documentelor necesare 
desfășurării activității de taximetrie, sau lipsa stațiilor de emisie – recepție, 
polițiștii locali ai D.G.P.L.C.M.B. au depistat, la Gara de Nord și Autogara 
Obor, și doi taximetriști falși, care nu erau autorizați să desfășoare servicii 
de transport public de persoane în regim de taxi. Pentru a-și atrage clienții, 
aceștia și-au colantat, ilegal autoturismele cu însemne și înscrisuri 
specifice taxiurilor. Mai mult, pentru credibilitate „pirații” le-au dotat chiar 
și cu aparate de taxat și casete luminoase. Falșii taximetriști au fost 
sancționați contravențional, conform Legii 38/2003, iar polițiștii Brigăzii 
Rutiere București au aplicat măsurile complementare de suspendare a 
dreptului de a conduce un autovehicul prin ridicarea certificatului și a 
plăcuțelor cu numerele de înmatriculare. În urma acțiunilor, au mai fost 
reținute două autorizații taxi și aplicate amenzi în valoare de aproximativ 
40.000 de lei. 
 
 
 
10.03.2022 
 
Amenzi de aproximativ 600.000 de lei pentru tăierea ilegală de arbori.  
Cele mai multe abateri de la legislație au fost constatate în sectorul 3 al 
Capitalei, acolo unde polițiștii locali au descoperit 41 de situații în care 
tăierile de copaci s-au făcut ilegal. 
Defrișările neautorizate au mai fost înregistrate și în celelalte sectoare ale 
Capitalei, astfel: în sectorul 1 – 18, în sectorul 2 – 9, în sectorul  4 – 17, în 
sectorul 5 – 5, iar în sectorul 6 – 18. 
În toate aceste cazuri, pentru încălcarea HCGMB 304/2009 privind 
aprobarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
București, D.G.P.L.C.M.B. au aplicat sancțiuni de 572.300 de lei. 
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09.03.2022 
 
Un taximetrist care a amenințat cu cuțitul un conducător auto a fost prins, 
în timp record de un echipaj al D.G.P.L.C.M.B.  
În timp ce își îndeplineau atribuțiile de serviciu în zona Șos. Colentina/ D-
na Ghica, polițiștii locali ai Serviciului de Circulație Rutieră au fost alertați 
cu privire la faptul că un taximetrist agresiv a amenințat cu o armă albă un 
alt participant la trafic. Pe baza semnalmentelor oferite de persoana 
agresată, agenții Poliției Locale București au pornit imediat în urmărirea 
suspectului . În numai câteva minute, polițiștii locali au reușit să-l depisteze 
pe agresor pe strada d-na Ghica, în apropierea unei săli de jocuri de noroc. 
După identificarea acestuia și întocmirea actelor procedurale, cazul a fost 
predat Poliției Române. 
Tot în cursul zilei de miercuri, în Centrul Istoric al Capitalei, polițiștii 
D.G.P.L.C.M.B., au depistat o minoră care figura în baza de date a Poliției 
Române ca fiind fugită dintr-un centru de plasament. A fost predată 
reprezentanților centrului în vederea instituționalizării. 
 
 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 

 
Website – Intervenții și misiuni în intervalul 07 – 13.03.2022 
 
Facebook 
 
09.03.2022 
 
În contextul crizei din țara vecină, autoritățile și-au unit forțele cu 
societatea civilă pentru a veni în sprijinul refugiaților. 
În Gara de Nord, unde fluxul de refugiați este foarte ridicat, voluntarii și 
ONG-urile au făcut adevărate minuni în ultimele zile. 
Voluntarii sunt translatori, ajută la transportul bagajelor, îndrumă 
persoanele spre corturile de cazare temporară, oferă hrană și 
medicamente.  
 
07.03.2022 
 
În cursul zilei de 7 martie au fost operaționalizate încă 3 corturi pentru 
cazarea temporară, în incinta Gării de Nord, a persoanelor care vin din 
zonele de conflict armat din Ucraina. 
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În cursul acestei zile au fost preluate 469 de persoane refugiate cu diferite 
cetățenii, în vederea cazării în centrele din București și Ilfov. 
 
PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website, facebook 

Comunicat presă MAI 

În ultimele 24 de ore, prioritățile efectivelor Ministerului Afacerilor Interne 
au fost menținerea ordinii și liniștii publice, supravegherea și controlul 
frontierei de stat și asigurarea intervențiilor în situații de urgență. 

Structurile operative au intervenit la 4.171 de evenimente, dintre care 
2.677 au fost circumscrise menținerii ordinii și liniștii publice, iar 1.494 au 
fost intervenții circumscrise situațiilor de urgență, majoritatea fiind misiuni 
pentru acordarea asistenței medicale de urgență. 

În ultimele 24 de ore, la nivelul structurilor de poliție, au fost semnalate și 
înregistrate 759 posibile infracțiuni, peste 26% dintre acestea din oficiu. 

Polițiștii și jandarmii au prins în flagrant 162 de autori de infracțiuni, care 
au săvârșit 165 de fapte penale. Totodată, s-au dispus măsuri preventive 
pentru 22 de persoane și au fost depistate 8 persoane urmărite național 
sau internațional. 

În urma acțiunilor desfășurate de polițiștii rutieri pentru prevenirea și 
combaterea accidentelor grave de circulație, au fost reținute 739 de 
permise de conducere și au fost retrase 279 de certificate de 
înmatriculare. 

În cursul zilei de ieri, polițiștii și jandarmii au constatat peste 10.500 de 
abateri de natură contravențională și au aplicat amenzi în valoare de peste 
4 milioane de lei. 

Sâmbătă, reprezentanții IGSU au efectuat 449 de controale pe linia 
prevenirii situațiilor de urgență, fiind astfel identificate 23 de obiective care 
funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. De asemenea, au fost 
aplicate 1.096 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 
729.000 de lei. 

Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au intervenit, în 
ultimele 24 de ore, pentru acordarea de primului ajutor medical pentru 
1.030 de persoane. Pe parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 
3 persoane. Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 15 
misiuni aero-medicale, fiind salvate 13 persoane aflate în situații de 
urgență. 
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De la începerea conflictului din Ucraina, 3.753 de cetățeni ucraineni au 
solicitat azil în România, dintre care 65 în ultimele 24 de ore. Acești 
cetățeni beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația națională. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI este 
de 63.2%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, menționăm 
că, în ultimele 24 de ore, frontiera de stat a fost tranzitată pe sensul de 
intrare de 19.462 de mijloace de transport și de 75.902 de persoane, dintre 
care 16.676 de cetățeni ucraineni. 

 
  


