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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR   ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 14 - 20.03.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 

 

19.03.2022 

Acțiune a Poliției Capitalei pentru verificarea stării tehnice a 

autovehiculelor. 

În urma activităților de control desfășurate au fost aplicate 49 de sancțiuni 

contravenționale în valoare de peste 21.000 de lei pentru deficiențe 

tehnice. 

Polițiștii rutieri au reținut 12 certificate de înmatriculare și retras 3 seturi de 

plăcuțe cu numărul de înmatriculare pentru deficiențele tehnice constatate 

cu sprijinul inspectorilor din cadrul Registrului Auto Român. 

 

16.03.2022 

Laboratoarele mobile au intrat în dotarea Poliției Române și se îndreaptă 

către fiecare județ.  

Aceste vehicule sunt menite să crească gradul de siguranță rutieră. 

Prin proiectul „Educație Rutieră – modelarea factorului uman prin 

responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de 

siguranță rutieră” toate acestea sunt posibil. 

 

14.03.2022 

Polițiștii Brigăzii Rutiere au acționat pe arterele din municipiul București  

cu risc rutier în scopul prevenirii accidentelor de circulație cu consecințe 

grave produse pe fondul încălcării regimului legal de viteză. 
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În cadrul acțiunii au fost aplicate 680 sancțiuni contravenționale pentru 

nerespectarea regimului legal de viteză și au fost reținute 25 permise de 

conducere. 

Cu ocazia activităților de control desfășurate, polițiștii rutieri au întocmit 1 

dosar de cercetare penală pentru conducerea unui autovehicul pe 

drumurile publice cu permisul suspendat și au reținut 11 certificate de 

înmatriculare pentru deficiențe tehnice constatate. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website 
  
Nu sunt postări noi. 
 
Facebook 
 
Nu sunt postări noi. 
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website, Facebook 
 
17.03.2022 
 
Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a 
continuat seria de acțiuni de asigurare a unui climat de siguranță publică 
în zona centrului vechi al Capitalei. 
Activitățile polițiștilor locali au vizat, în principal, prevenirea și combaterea 
faptelor antisociale, verificarea modului de aplicare de către agenții 
economici din Centrul Istoric a normelor de salubrizare și respectarea 
regulilor antifumat în spații închise. 
Agenții Poliției Locale București au desfășurat, totodată, acțiuni și pe linie 
de circulație rutieră, polițiștii locali având misiunea de a preveni opririle și 
staționările neregulamentare și de a-i sancționa pe conducătorii auto 
indisciplinați. 
În total, au fost aplicate 83 de sancțiuni contravenționale în valoare de 
aproape 42.000 de lei. 
Cele mai multe amenzi au fost date pentru încălcarea normelor de 
conviețuire socială  - prevăzute de Legea 61/1991, a regulilor de circulație 
referitoare la oprirea și staționarea neregulamentară, aruncarea 
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gunoaielor pe domeniul public și nerespectarea Legii 38/2003 ce 
reglementează taximetria. 
 
 
 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 

 
Website – Intervenții și misiuni în intervalul 14 – 18.03.2022. 
 
Facebook 
 
17.03.2022 
 
Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind activitatea 

desfășurată de voluntari în Gara de Nord, pentru gestionarea fluxurilor de 

persoane refugiate provenite din zona de conflict armat din Ucraina, facem 

următoarele precizări: 

– prezența și aportul voluntarilor, indiferent dacă sunt afiliați sau nu la un 

O.N.G., au fost și sunt unanim apreciate ca fiind de un real folos, iar în 

acest sens menționăm că ne dorim continuarea colaborării cu societatea 

civilă, prin toate mijloacele legale posibile; 

– în niciun moment nu a fost și nu va fi solicitat vreunui voluntar sau 

O.N.G., care își desfășoară activitatea în Gara de Nord, să se retragă din 

acest parteneriat viabil dintre autoritățile publice locale, cele private și 

respectiv voluntari, care funcționează de la debutul acestei situații 

excepționale. Mai mult decât atât, prin mesajul public pe care l-am 

transmis prin intermediul mass-media și al canalelor de comunicare 

instituțională, ne-am manifestat deschiderea pentru a primi alături de noi 

cât mai mulți voluntari, translatori și alte entități care pot sprijini demersul 

nostru; 

– în cadrul dispozitivului de gestionare a fluxului de persoane din Gara de 

Nord, pe lângă efectivele din cadrul ISUBIF, Poliției Române, 

Jandarmeriei Române, Poliției Transporturi, Poliției Locale a Municipiului 

București, CFR Infrastructură, CFR Călători, reprezentanți ai autorităților 

publice locale, O.N.G.-uri și voluntari, funcționează un punct de prim-ajutor 

medical, constituit din echipaje ale SABIF, SMURD și Crucea Roșie 

Română, care va distribui medicamente; 
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– începând cu data de 18.03.2022, acest punct medical va fi completat cu 

încă un echipaj al SABIF, încadrat permanent cu medic, care va putea 

acorda consultații și asistență medicală în Gara de Nord, inclusiv cu 

posibilitatea de a administra medicamente; 

– în cursul zilei de astăzi a fost desfășurată o ședință operativă în Gara de 

Nord, condusă de Prefectul Capitalei și ISUBIF, la care au participat 

reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea situației refugiaților, 

precum și reprezentanți ai O.N.G.-urilor și voluntarilor din Gara de Nord. 

În cadrul discuțiilor au fost prezentate demersurile comune care au fost 

realizate cu succes până în acest moment, disfuncționalitățile și aspectele 

care pot fi îmbunătățite; 

– activitatea din Gara de Nord va fi în continuare gestionată prin punctul 

de comandă amplasat în această locație, care se subordonează Centrului 

Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției 

(C.M.B.C.C.I.), în strânsă legătură și cooperare cu societatea civilă; 

Reiterăm faptul că niciun voluntar și niciun ONG nu va fi exclus din efortul 

comun de a gestiona situația refugiaților, iar cu acest prilej adresăm 

mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în acțiunile umanitare și de 

asistență a persoanelor refugiate, desfășurate la nivelul Capitalei. 

 
14.03.2022 
 

Intervenții, misiuni și activități preventive: 
În perioada 11.03.2022 - 14.03.2022, pompierii ISU B-IF au intervenit 
pentru gestionarea a 906 situații de urgență, după cum urmează: 

- 33 de intervenții pentru stingerea incendiilor; 
- 756 de intervenții SMURD; 
- 117 alte tipuri de solicitări (deblocare din medii ostile vieții, salvare 

animale etc). 
Tot în această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire au desfășurat 
o serie de activități specifice prevenirii, astfel: 
- 109 controale de prevenire; 
Au fost aplicate 245 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 34000 
lei. 
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PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website, facebook 

20.03.2022 

Comunicat M.A.I. 

În ultimele 24 de ore: 

 4.407 intervenții: 

- ordine publică: 2.769 

- Situații de urgență: 1.638 

 10 misiuni aero-medicale 

 156 de infractori prinși în flagrant 

 14 persoane urmărite național sau internațional depistate 

 68.161 de persoane au intrat în România, dintre care 10.699 

cetățeni ucraineni 

 18.763 de mijloace de transport au intrat în România 

 57 de persoane au solicitat azil 

 17 persoane salvate. 

 

17.03.2022 

 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 
17.03.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului 
Municipiului București pentru Situații de Urgență. 

Astfel, în aplicarea prevederilor art.1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență 
umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 
situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, s-a 
suplimentat numărul locurilor de cazare pentru o locație aprobată prin 
Hotărâre a CMBSU – 20 de locuri. 

Totodată, CMBSU a stabilit 4 locații de cazare la nivelul Municipiului 
București-  134 de locuri. 
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16.03.2022 

 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că 
astăzi,  16.03.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului 
Municipiului București pentru Situații de Urgență. 
-Astfel, în aplicarea prevederilor art.1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență 
umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 
situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, 
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă s-au 
suplimentat spațiile de cazare la nivelul Municipiului București cu o locație 
cu 30 de  locuri. 

Precizăm că la acest moment, în Municipiul București, numărul locurilor 
stabilite prin CMBSU pentru gestionarea situației cetățenilor proveniți din 
Ucraina este de 4301 dispuse în 55 de locații. 

14.03.2022 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că 
astăzi,  14.03.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului 
Municipiului București pentru Situații de Urgență. 

Astfel, în aplicarea prevederilor art.1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență 
umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 
situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, 
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit ca 3 
locații de cazare de la nivelul Municipiului București să își înceteze 
activitatea,  începând cu data adoptării  hotărârii CMBSU nr. 
32/14.03.2022. 

Totodată, au fost stabilite alte 3 locații de cazare la nivelul Municipiului 
București (65 de locuri). 

 


