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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR   ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 21 - 27.03.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 

25.03.2022 

 În întreaga săptămână, multe secții de poliție, dar și Brigada Rutieră 
și-au deschis larg porțile, sute de copii fiind legitimați "polițiști pentru o zi", 
cu speranța că parte din ei vor îmbrăca, într-o zi, uniformă de polițist!  

Ne-am îndreptat și noi spre școli și am premiat 6 din cele mai 
performante unități la capitolul siguranță școlară.  

Noi am venit cu motociclete și autospeciale, câini, truse de 
criminalistică și zeci de polițiști pregătiți sa răspundă tuturor curiozităților 
celor mici. Am primit desene, bucurie și mii de zâmbete și îmbrățișări, dar 
cel mai important cadou, siguranță pentru viitor!  

Începând de anul acesta, am decernat distincția POLIȚIA 
CAPITALEI - POLIȚISTUL ANULUI, dedicat nu unui om, ci unor colective, 
pentru că în munca noastră contează echipa, care acționează ca un tot! 
Trei structuri, cu rezultate remarcabile, se pot mândri cu această distincție. 

Și tot ca noutate, ședința Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică a fost găzduită de Secția 7 Poliție.  

Concursul de tir și cel de fotbal și-au ales câștigătorii!  
Astăzi, când marcăm ziua în care se împlinesc cei 200 de ani, am 

adus un omagiu eroilor polițiști ai Capitalei.  
Pentru că în cele două veacuri scurse, multe străzi ale Bucureștiului 

poartă durerea jertfei, am ales trei locuri de aducere aminte: 
Monumentul Eroilor Polițiști, de pe Calea Victoriei, locul în care 

"Dulăul" a făcut pasul spre eternitate și cel în care Bogdan Gigină a devenit 
înger. 
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DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
 
Website, Facebook 
 
25.03.2022 
 

Sâmbătă, 26 martie a.c., începând cu ora 20:30, pe stadionul Rapid 
- Giulești din Capitală, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele 
FC Rapid București - FC Politehnica Timișoara. Pentru desfășurarea în 
condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, 
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 şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă la 
nivelul Capitalei.  
 
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website, Facebook 
 
27.03.2022 
 
 Peste o sută de persoane au fost sancționate contravențional, în 
ultima perioadă, de polițiștii locali ai D.G.P.L.C.M.B., pentru că și-au lăsat 
animalele de companie nesupravegheate și fără lesă, în parcuri. 
 În perioada 1 februarie – 20 martie, pentru încălcarea HCGMB nr. 
120/2010 referitoare la normele de salubrizare și igienizare ale Capitalei, 
agenții Poliției Locale a Municipiului București au sancționat 
contravențional, cu avertisment sau amendă, 105 deținători de câini de 
companie. Motivele: lipsa lesei sau pătrunderea pe spațiile verzi, altele 
decât cele destinate animalelor de companie. 
 Cuantumul amenzilor aplicate a fost de aproape 3.000 de lei.  
 Totodată, polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției animalelor 
au controlat și dacă sunt respectate prevederile legale privind identificarea 
și înregistrarea câinilor în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân 
(RECS), cu ajutorul unui cititor special fiind verificate peste 70 de animale. 
 Deținătorilor animalelor nemicrocipate li s-a pus în vedere 
obligativitatea identificării acestora, în caz contrar urmând a fi sancționați 
cu amendă contravențională de până la 10.000 de lei. 
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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 

 
Website, Facebook  
 
Intervenții și misiuni în intervalul 21 – 27.03.2022. 
 
 
 
PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website 

24.03.2022 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 
24.03.2022, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului 
București pentru Situații de Urgență, în aplicarea art. alin. (1) din 
Ordonanța de urgență nr. 15/27.02.2022, cu modificările și completările 
ulterioare s-a stabilit că, începând cu data adoptării Hotărârii CMBSU de 
la ședința de astăzi, 24.03.2022, își încetează activitatea de cazare pentru 
cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona 
conflictului armat din Ucraina, următoarele locații: 

 Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj” –  24 locuri (cămin); 
 Colegiu Tehnologic “Viaceslav Harnaj”  –  210 locuri (sală sport). 

          În aplicarea prevederilor art.1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 15/27.02.2022 s-a stabilit ca locație de cazare, la nivelul 
Municipiului București,  Școala Gimnazială nr. 6 –   cu 75 de locuri 
(cămin). 

Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, s-a stabilit ca, începând cu 
data adoptării Hotărârii CMBSU, numărul locurilor de cazare pentru 
cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona 
conflictului armat din Ucraina la Școala Gimnazială nr. 6 să fie de 155 
locuri. 
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Facebook 

27.03.2022 

În ultimele 24 de ore: 

 5.090 intervenții: 

- Ordine publică: 2.986 

- Situații de urgență: 2.104 

 18 misiuni aero-medicale 

 137 de infractori prinși în flagrant 

 12 persoane urmărite național sau internațional depistate 

 70.360 de persoane au intrat în România, dintre care 8.943 cetățeni 

ucraineni 

 20.647 de mijloace de transport au intrat în România 

 28 de persoane salvate. 

 

În România sunt înregistrate 3.286 de contracte de muncă ale unor 
cetățeni ucraineni, cu 728 mai multe decât în data de 24 februarie, când a 
debutat conflictul. De asemenea, avem 355 de cetățeni ucraineni care s-
au înregistrat la Agențiile Județene de Ocupare și Formare în vederea 
ocupării unui loc de muncă. 
În România exista un număr de 143 de companii care și-au exprimat 
intenția de a oferi un număr de 3.135 de locuri de muncă și pentru cetățeni 
ucraineni. Atenție, nu sunt dedicate exclusiv cetăţenilor ucraineni. În 
măsura în care există cetățeni români care doresc să le ocupe o pot face 
la fel de bine. De altfel, la nivelul întregii țări, 4.300 de companii oferă 
33.800 de locuri de muncă vacante, iar șomajul este la un minim istoric: 
pe luna februarie, ultima lună raportată, este 2,67%; în ianuarie a fost 
2,68%, iar media anului trecut a fost de 2,69%. Există unele persoane sau 
o parte a societății care au temeri că există riscul ca aceşti cetăţeni 
ucraineni care vin ne vor fura nouă locurile de muncă. Să știți că avem un 
număr foarte mare de locuri de muncă declarate vacante în mod constant 
de către angajatori, motiv pentru care am și mărit contingentul de lucrători 
non-UE la 100.000 pentru anul acesta. 
 

Dintre cei aproape 79.000 de refugiați care au rămas pe teritoriul 
României, 33.691 sunt minori. Peste 24.000 au vârstă școlară. În urma 
discuțiilor cu elevii și profesorii ucraineni, rezultă că sunt două categorii de 
elevi.  

În primul rând, sunt acei elevi care doresc și au făcut cereri pentru a 
fi audienți în sistemul de învățământ românesc, pe curriculum românesc.  
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La începutul săptămânii viitoare vom avea 1.140 de elevi înscriși în 
școlile din România pe curriculum românesc, dintr-un total de aproape 
34.000.  

Cea de a doua categorie este aceea a elevilor ucraineni care doresc 
să continue școala după curriculum ucrainean. Au nevoie de sprijin logistic 
din partea școlilor românești: spații si echipamente electronice care le vor 
fi puse la dispoziție. Acești copii trebuie sprijiniți și sunt sprijiniți. Tabletele 
care le vor fi repartizate unora dintre acești copii, începând de luni, nu se 
vor lua de la copiii români. Sunt tablete, care există în școli, stocuri 
suplimentare, care nu au fost distribuite. 
 

 

 

 

 


