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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA WEBSITE-URILOR   ȘI 

PAGINILOR DE FACEBOOK ALE INSTITUȚIILOR MEMBRE ÎN ATOP 

ÎN INTERVALUL 04 – 10.04.2022 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 
 
05.04.2022 

În dimineața zilei de 5 aprilie 2022, în intervalul orar 07:00-09:00, 
polițiștii Brigăzii Rutiere au desfășurat activități de control în zonele cu risc 
rutier ridicat aflate pe raza de competență, în scopul prevenirii și 
combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere care au 
un impact negativ asupra siguranței participanților la trafic.  
 

În urma controalelor efectuate, polițiștii rutieri au aplicat 66 de 
sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 37 800 de lei, după 
cum urmează: 
■ 15 sancțiuni pietonilor care au traversat strada neregulamentar; 
■ 12 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor aflați în traversarea 
regulamentară a drumului public; 
■ 5 pentru neacordarea priorității de trecere vehiculelor; 
■ 13 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea; 
■ 3 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric; 
■ 1 pentru folosirea telefonului mobil în timpul deplasării concomitent cu 
încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor; 
■ 17 pentru alte abateri la regimul circulației pe drumurile publice. 

În cadrul acțiunii au fost reținute în vederea suspendării exercitării 
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 34 de permise 
de conducere.  

Totodată, a fost reținut și un certificat de înmatriculare pentru 
deficiențele tehnice constatate. 
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DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
 
Website, Facebook 
 
05.04.2022 
 

În contextul Zilei Jandarmeriei Române a avut loc ceremonia pentru 
decorarea drapelelor de luptă ale unor unități teritoriale.  

Astfel, la aniversarea a 172 de ani de la înfiinţarea noastră ca Armă, 
drapelele a opt unități de jandarmi, printre care și al Jandarmeriei 
Capitalei, au fost decorate cu însemn de pace pentru militari, în grad de 
Cavaler. 

Acest gest simbolic este meritul întregului colectiv al unității noastre 
și reprezintă o recunoaștere a rezultatelor unei misiuni permanente de 
anduranță, ale unei munci neîntrerupte și al unor sacrificii în plan 
profesional și personal.  
 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website, Facebook 
 
07.04.2022 
 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului 
București continuă evaluarea stării clădirilor din zonele protejate ale 
Capitalei și a celor clasificate ca monument istoric. 

Demersul Poliției Locale a Municipiului București are ca scop 
responsabilizarea proprietarilor de imobile deteriorate cu privire la 
obligațiile legale ce le revin în privința consolidării și recondiționării 
fațadelor, precum și pericolul pe care aceste clădiri îl prezintă pentru 
bucureșteni. Astfel, polițiștii locali au derulat o amplă acțiune de control 
pentru identificarea proprietarilor imobilelor amplasate în perimetrul Zonei 
Construite Protejate Brătianu – Magheru care se află într-o stare avansată 
de degradare și pentru care nu s-au efectuat reparații curente și lucrări de 
întreținere și conservare.  

În urma verificărilor, din cele de 173 de imobile inventariate, polițiștii 
locali au identificat 59 de imobile cu tencuială degradată, desprinsă de 
fațadă care pot pune în pericol atât siguranța traficului rutier, cât și cel 
pietonal. Din acestea, 31 de clădiri sunt clasificate ca monument istoric, 
iar restul de 28 sunt amplasate în perimetrul protejat. Fațadele imobilelor 
necesită lucrări de reparații. Pentru nerespectarea Legii nr. 422/2001 
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privind protejarea monumentelor istorice și încălcarea HCGMB nr. 
180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor 
publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a 
locuințelor, polițiștii locali au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale în 
valoare totală de 70.000 de lei. În restul cazurilor, se fac demersuri în 
vederea stabilirii identității proprietarilor imobilelor degradate în vederea 
aducerii la cunoștință a obligațiilor legale ce le revin.  

Din 2016 până în prezent, peste 600 de proprietari de imobile 
degradate care nu au efectuat lucrări de întreținere, consolidare și reparații 
au fost sancționați contravențional de către DGPLCMB, valoarea 
amenzilor depășind 1.000.000 de lei. 

 
05.04.2022 
 
Amenzi de peste 225.000 de lei aplicate de Poliția Locală a 

Municipiului București, în primul trimestru al anului, pentru încălcarea Legii 
taximetriei. 

Au fost vizate, cu precădere, stațiile de taxi din zonele: Gara de 
Nord, Centrul Istoric, precum și stațiile din apropierea autogărilor Obor și 
Filaret. 

În urma verificărilor efectuate în aceste zone, în primul trimestru al 
anului 2022, au fost depistate 160 de cazuri de încălcare al legii, un sfert 
din nereguli au fost depistate la Gara de Nord. Cuantumul total al 
amenzilor aplicate este de 225.100 de lei. 

În zona Gara de Nord, pentru nerespectarea Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi și încălcarea HCGMB nr. 178/2008 ce 
reglementează serviciul public de taximetrie în București, polițiștii locali ai 
DGPLCMB au sancționat 42 de taximetriști, valoarea amenzilor fiind de 
peste 65.000 de lei. Tot la Gara de Nord, cu ocazia ultimei acțiuni de 
control, din data de 29 martie, polițiștii locali ai DGPLCMB au depistat și 
un conducător taxi care a modificat fără drept perioada de valabilitate a 
buletinului de verificare metrologică. După întocmirea actelor procedurale, 
taximetristul a fost predat Poliției Române pentru continuarea cercetărilor. 

Cele mai frecvente abateri constate sunt: refuzul de a realiza cursa, 
suprataxarea clienților, lipsa autorizației de transport persoane, 
neprezentarea atestatelor profesionale sau a altor documente necesare 
desfășurării în condiții de legalitate, a activității de transport public în regim 
de taxi. 

Ca măsuri complementare, polițiștii locali ai DGPLCMB au retras 16 
autorizații și trei certificate profesionale, în alte 11 cazuri au fost sesizate 
alte autorități în vederea reținerii autorizațiilor de taxi. 
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De asemenea, în două situații, Brigada Rutieră București a dispus 
suspendarea dreptului de a conduce un autovehicul prin ridicarea 
certificatului și a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare. 

 
 
 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL 
SPIRII„ BUCUREȘTI-ILFOV 

 
 
Website, Facebook  
 

Intervenții și misiuni în intervalul 04 – 11.04.2022. 
Intervenții, misiuni și activități preventive: 
În perioada 08.04.2022 - 11.04.2022, pompierii ISU B-IF au 

intervenit pentru gestionarea a 1055 situații de urgență, după cum 
urmează: 
46 de intervenții pentru stingerea incendiilor; 
886 de intervenții SMURD; 
129 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: 

9 controale de prevenire; 
Au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 

1000 lei. 
 
 
 
PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website 

06.04.2022 

 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 
06.04.2022, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului 
București pentru Situații de Urgență, în aplicarea art. 1 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență 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, 
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cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit o locație de cazare 
cu15 locuri. 

Totodată, începând cu data adoptării Hotărârii CMBSU de la ședința de 
astăzi, 06.04.2022, își încetează activitatea de cazare pentru cetățenii 
străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului 
armat din Ucraina, următoarele locații: 

 Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”; 
 Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”. 
05.04.2022 

 
Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 

05.04.2022, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului 
București pentru Situații de Urgență, în aplicarea art. 1 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență 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, 
cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit o locație de cazare cu 
17  locuri. 

04.04.2022 

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 
04.04.2022, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului 
București pentru Situații de Urgență, în aplicarea art. 1 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență 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, 
cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit două locații de 
cazare cu 73 de  locuri. 

Facebook  
 

10.04.2022 
 
Comunicat MAI 

 
Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au continuat, în ultimele 24 

de ore, misiunile ce le revin pentru prevenirea și combaterea 

infracționalității, menținerea ordinii și siguranței publice, supravegherea și 
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controlul frontierei de stat, precum și pentru gestionarea situațiilor de 

urgență. 

Astfel, personalul structurilor operative a intervenit la 4.672 de 

evenimente, dintre care 3.047 circumscrise menținerii ordinii publice, iar 

1.625 circumscrise situațiilor de urgență, în special pentru acordarea 

primului ajutor medical. 

În cadrul misiunilor desfășurate, polițiștii și jandarmii au prins în 

flagrant 195 de autori de infracțiuni, care au săvârșit 210 fapte penale. 

Totodată, s-au dispus măsuri preventive pentru 27 de persoane și au fost 

depistate 10 persoane urmărite național sau internațional. 

În același interval, la nivelul structurilor de poliție din România, au 

fost sesizate 885 de posibile infracțiuni, peste 27% dintre acestea fiind 

sesizări din oficiu. 

Polițiștii și jandarmii au constatat 11.021 de abateri de natură 

contravențională pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de peste 

3,5 milioane lei. Totodată, polițiștii și polițiștii de frontieră au fost confiscate 

bunuri în valoare de aproximativ 2,5 milioane lei. 

În ceea ce privește siguranța rutieră, polițiștii au continuat acțiunile 

în trafic pentru prevenirea accidentelor de circulați, fiind reținute 704 

permise de conducere și retrase 268 de certificate de înmatriculare. 

Sâmbătă, reprezentanții IGSU au efectuat 13 controale pe linia 

prevenirii situațiilor de urgență, fiind identificate 6 obiective care funcționau 

fără autorizație de securitate la incendiu. În urma controalelor desfășurate, 

au fost aplicate 59 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 44.500 lei. 

Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au 

intervenit, în cursul zilei de ieri, pentru acordarea primului ajutor medical 

pentru 1.242 de persoane. Pe parcursul intervențiilor pompierilor, au fost 

salvate 12 persoane. 

Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat, vineri, 11 

misiuni aero-medicale, fiind salvate 10 persoane aflate în situații de 

urgență. 

Tot în cursul zilei de ieri, au fost transmise 6 mesaje de avertizare a 

populației prin sistemul RO-ALERT, pentru aplicarea unor măsuri de 

autoprotecție. 

În ultimele 24 de ore, nu au existat cazuri de cetățeni ucraineni care 

să depună cerere de azil în România. 
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De la începerea conflictului din Ucraina, 4.342 de cetățeni ucraineni 

au solicitat azil în țara noastră. Ei beneficiază de toate drepturile prevăzute 

de legislația națională. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI 

este de 78,2%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 

menționăm că, în ultimele 24 de ore, în țara noastră au intrat 23.966 de 

mijloace de transport și 92.604 persoane, dintre care 10.025 de cetățeni 

ucraineni. 

 

08.04.2022 

Comunicat MAI 

Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au continuat, în ultimele 24 

de ore, misiunile ce le revin pentru prevenirea și combaterea 

infracționalității, menținerea ordinii și siguranței publice, supravegherea și 

controlul frontierei de stat, acționând totodată pentru gestionarea situațiilor 

de urgență. 

Astfel, structurile operative ale MAI au intervenit la 3.816 

evenimente, dintre care 2.371 au fost circumscrise menținerii ordinii și 

liniștii publice, iar 1.445 au fost intervenții circumscrise situațiilor de 

urgență, majoritatea fiind misiuni pentru acordarea asistenței medicale de 

urgență. 

La nivelul structurilor de poliție din România, au fost semnalate 785 

de posibile infracțiuni, peste 22% dintre acestea fiind din oficiu. 

Polițiștii și jandarmii au prins în flagrant 146 de autori de infracțiuni, 

care au săvârșit 148 de fapte penale. Totodată, s-au dispus măsuri 

preventive pentru 109 persoane și au fost depistate 24 de persoane 

urmărite național sau internațional. 

Polițiștii rutieri au continuat acțiunile în trafic pentru prevenirea 

accidentelor grave de circulație, fiind reținute 568 de permise de 

conducere și retrase 300 de certificate de înmatriculare. 

În cursul zilei de ieri, polițiștii și jandarmii au constatat peste 8.800 

de abateri de natură contravențională și au aplicat amenzi în valoare de 

peste 2,7 milioane lei. 
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Joi, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

au efectuat 211 controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență și au 

aplicat 689 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 316.500 de 

lei. 

Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au 

intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru acordarea primului-ajutor medical 

pentru 1.158 de persoane. 

Pe parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 5 persoane. 

Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 7 misiuni aero-

medicale, fiind salvate 7 persoane aflate în situații de urgență. 

Tot în cursul zilei de ieri, pentru aplicarea măsurilor de autoprotecție, 

au fost transmise 2 mesaje de avertizare a populației, prin sistemul RO-

ALERT. 

În ultimele 24 de ore, niciun cetățean ucrainean nu a depus cerere 

de azil în România. De la începerea conflictului din Ucraina, 4.338 de 

cetățeni ucraineni au solicitat azil în țara noastră. Ei beneficiază de toate 

drepturile prevăzute de legislația națională. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI 

este de 75,6%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 

menționăm că, în ultimele 24 de ore, în țara noastră au intrat 20.092 de 

mijloace de transport și 67.279 de persoane, dintre care 9.165 de cetățeni 

ucraineni. 

 

07.04.2022 

Comunicat MAI 

În această dimineață, la nivel național, polițiștii Inspectoratului 

General al Poliției Române efectuează 11 acțiuni operative și 43 de 

percheziții domiciliare pentru combaterea faptelor ilegale din domeniile: 

arme, explozivi și substanțe periculoase, investigarea criminalității 

economice, investigații criminale și combaterea criminalității organizate. 

În ultimele 24 de ore, structurile operative ale Ministerului Afacerilor 

Interne au intervenit la 4.335 de evenimente, dintre care 2.748 au fost 

circumscrise menținerii ordinii și liniștii publice, iar 1.587 au fost intervenții 

circumscrise situațiilor de urgență, majoritatea fiind misiuni pentru 

acordarea asistenței medicale de urgență. 
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Miercuri, 6 aprilie a.c., la nivelul structurilor de poliție din România, 

au fost semnalate 772 de posibile infracțiuni, peste 29 % dintre acestea 

fiind din oficiu. 

Polițiștii și jandarmii aflați în executarea misiunilor zilnice, în ultimele 

24 de ore, au prins în flagrant 146 de autori de infracțiuni, care au săvârșit 

135 de fapte penale. Totodată, s-au dispus măsuri preventive pentru 72 

de persoane și au fost depistate 18 persoane urmărite național sau 

internațional. 

În urma activităților de investigații desfășurate de polițiști au fost 

identificați 55 de autori în 53 de dosare penale cu AN, aflate în evidență. 

Polițiștii rutieri au continuat acțiunile în trafic pentru prevenirea și 

combaterea accidentelor grave de circulație, fiind reținute 563 de permise 

de conducere și retrase 348 de certificate de înmatriculare. 

În cursul zilei de ieri, polițiștii și jandarmii au constatat peste 10.000 

de abateri de natură contravențională și au aplicat amenzi în valoare de 

peste 3 milioane de lei. 

Miercuri, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență au efectuat 197 de controale pe linia prevenirii situațiilor de 

urgență, fiind identificate 31 de obiective care funcționau fără autorizație 

de securitate la incendiu. De asemenea, au fost aplicate 670 de sancțiuni 

contravenționale, în valoare totală de 197.000 de lei. 

Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au 

intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru acordarea primului-ajutor medical 

pentru 1.202 de persoane. 

Pe parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 7 persoane. 

Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 10 misiuni aero-

medicale, fiind salvate 9 persoane aflate în situații de urgență. Totodată, 

polițiștii au intervenit pentru salvarea unei persoane aflate în situații critice. 

De la începerea conflictului din Ucraina, 4.338 de cetățeni ucraineni 

au solicitat azil în România, dintre care 3 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 75 %. 

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 
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sensul de intrare de 17.711 de mijloace de transport și de 63.635 de 

persoane, dintre care 8.894 de cetățeni ucraineni. 

 

 


