
1 
 

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR   ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 28.03 – 03.04.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 
 
01.04.2022 

Pregătirea motocicliștilor din cadrul Brigăzii Rutiere pentru misiunile 
din acest an s-a încheiat în poligon, unde au fost executate o serie de 
exerciții pentru creșterea nivelului de siguranță în timpul deplasării și 
îmbunătățirea îndemânării după o perioadă de pauză determinată de 
condițiile meteorologice nefavorabile specifice sezonului rece. 

În noul sezon moto aflat la debut, vă asigurăm că polițiștii motocicliști 
vor contribui, datorită mobilității acestora, la creșterea siguranței rutiere pe 
drumurile publice din Capitală și implicit la scăderea riscului rutier în rândul 
participațiilor la trafic, prin combaterea nerespectării abaterilor la regimul 
circulației a căror nerespectare conduce la implicarea în accidente rutiere 
cu urmări grave.  

În ceea ce privește numărul accidentelor de circulație înregistrate în 
anul 2021 în care au fost implicați conducătorii de motociclete/mopede 
există motive de îngrijorare prin raportarea la numărul persoanelor 
decedate (5) și a celor care au suferit leziuni grave (40). 

Cauzele care au generat aceste accidente au fost: 
• nerespectarea regimului legal de viteză;  
• neasigurare la schimbarea direcției de mers; 
• neacordarea priorității de trecere vehiculelor. 
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DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
 
Website, Facebook 
 
01.04.2022 
 

Duminică, 03 aprilie 2022, Jandarmeria Română sărbătoreşte 172 
de ani de la înfiinţare.  

Cu acest prilej, sâmbătă, 02 aprilie 2022, vor fi desfăşurate activităţi 
de promovare a imaginii Jandarmeriei Române, în Parcul Regele Mihai I 
(Herăstrău) - intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10.00. Astfel, 
vor fi expuse pentru vizitatori, standuri de prezentare a armamentului şi 
tehnicii din dotare, tiroliana Jandarmeriei Montane, Fanfara Jandarmeriei, 
Crosul Jandarmeriei, un exercițiu de Drill şi alte surprize.  
 
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website, Facebook 
 
02.04.2022 
 

Caravana Responsabilității a ajuns în cartierele Colentina și Ion 
Creangă din sectorul 2. 

Aproape 800 de imobile au fost vizitate care adăpostesc aproximativ 
1.300 de animale, doar 35% din câini sunt sterilizați și 28% microcipați. 

Proprietarilor care nu au animale sterilizate și microcipate li s-a pus 
în vedere să intre cât mai curând în legalitate și le-a fost oferită și soluția  
- campania de sterilizări gratuite a PMB, derulată prin ASPA, ce va dura 
până la finalul lunii aprilie. 

 
 

 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 

SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 
 

 
Website, Facebook  
 
Intervenții și misiuni în intervalul 28.03 – 01.04.2022. 
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PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website 

31.03.2022 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că 
astăzi,  31.03.2022, 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 o 
locație de cazare la nivelul Municipiului București  cu 88 de locuri. 

29.03.2022 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că 
astăzi,  29.03.2022, 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 2 
locații de cazare la nivelul Municipiului București  cu 140 de locuri. 

Facebook 

31.03.2022 

Aplicația Apel 112 poate fi utilizată în 6 limbi – română, engleză, 
franceză, germană, maghiară și ucraineană. 

Operatorii STS ai Serviciului de urgență 112 preiau apelurile 
cetățenilor în mai multe limbi de circulație internațională și în limbile 
minorităților naționale. 
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Comunicat MAI 
 
Acțiuni operative:17 
Percheziții: 115 
 
În ultimele 24 de ore: 

 4.727 de intervenții: 
- ordine publică: 2.781 
- situații de urgență: 1.946 

 17 misiuni aero-medicale 

 170 de infractori prinși în flagrant 

 19 persoane urmărite național sau internațional depistate 

 59.829 de persoane au intrat în România, dintre care 8.650 cetățeni 
ucraineni 

 18.433 de mijloace de transport au intrat în România 

 24 de persoane salvate. 
 
 
30.03.2022 
 
 Comunicat MAI 
 

Acțiuni operative: 9 
Percheziții: 24 

 
În ultimele 24 de ore: 

 

 4.632 de intervenții: 
- ordine publică:2.720 
- situații de urgență:1.912 

 13 misiuni aero-medicale 

 128 de infractori prinși în flagrant 

 9 persoane urmărite național sau internațional depistate 

 55.752 de persoane au intrat în România, dintre care 8.261 cetățeni 
ucraineni 

 6 persoane au solicitat azil 

 18 persoane salvate. 
 

 

 


