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DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website, Facebook 

Comunicate referitoare la activitățile curente. 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
 
Website, Facebook 
 
Comunicate referitoare la activitățile curente. 

 
 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 
Website, Facebook 
 
30.04.2022 

DGPLCMB continua acțiunile de prevenire, descurajare și 
combatere a faptelor antisociale în mijloacele de transport în comun 
administrate de către STB. SA. Misiunile polițiștilor locali se desfășoară, 
cu precădere, pe liniile care circulă în zonele vulnerabile ale Capitalei și în 
stațiile acestora, acolo unde au fost semnalate încălcări ale ordinii și liniștii 
publice și a normelor de conviețuire socială. Astfel, pentru creșterea 
gradului de confort și siguranță al călătorilor, agenții Poliției Locale a 
Municipiului București acționează zilnic, în vederea identificării 
persoanelor fără adăpost care și-au făcut un obicei din a folosi mijloacele 
STB pe post de locuință temporară. De cele mai multe ori, aceste 
persoane încalcă normele de conviețuire socială, nu respectă regulile de 
igienă și provoacă disconfort celorlalți călători. Echipajele Poliției Locale a 
Municipiului București au misiunea de a identifica aceste persoane și de a 
le conduce la centrele de îngrijire și adăpost ale DGASMB în vederea 
instituționalizării. De asemenea, agenții PLMB acționează și pentru 
prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cum ar fi comerțul ambulant 
neautorizat, consumul de alcool, cerșetoria, precum și pentru 
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descurajarea actelor de vandalism asupra mijloacelor de transport în 
comun ale STB.  
 
29.04.2022 

DGPLCMB va acționa cu efective sporite în vederea menținerii unui 
climat de siguranță publică în centrul Bucureștiului, cu prilejul lansării de 
către Primăria Capitalei a proiectului „Străzi deschise - București, 
Promenadă urbană”. Împreună cu celelalte forțe de ordine publică 
implicate, agenții Poliției Locale a Municipiului București vor desfășura 
misiuni de restricționare a opririlor și staționărilor neregulamentare, de 
fluidizare a traficului rutier și de asigurare a unui climat de siguranță 
publică în zonele pietonale. 

Echipajele DGPLCMB vor acționa, totodată, pentru combaterea 
comerțului stradal neautorizat, a consumului de alcool pe domeniul public, 
a cerșetoriei, dar și pentru respectarea normelor de curățenie de către 
participanți. 

De asemenea, în zonele de promenadă, polițiștii locali ai DGPLCMB 
vor acționa și pentru prevenirea producerii de fapte antisociale și pentru 
asigurarea unui climat social civilizat pe întreaga durată a desfășurării 
evenimentului.  
 
27.04.2022 

Pe parcursul celor patru zile de minivacanță, agenții DGPLCMB au 
depistat peste o sută de încălcări ale normelor de conviețuire socială și au 
aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 40.000 de 
lei. Peste jumătate din cazuri au fost înregistrate în Centrul Istoric al 
Capitalei, sancțiunile aplicate vizând cerșetoria, consumul de alcool pe 
domeniul public, nerespectarea curățeniei, dar și difuzarea muzicii peste 
nivelul maxim admis în cluburile și terasele din zonă. Cu ocazia acțiunilor, 
polițiștii locali au depistat și un bărbat în vârstă 52 de ani care avea asupra 
sa aproximativ 50 de metri de cablu din cupru, sustras din Muzeul Curtea 
Veche. Prins în flagrant, hoțul a recunoscut fapta, a fost predat pentru 
continuarea cercetărilor, Poliției Naționale. În noaptea de Înviere, efective 
de polițiști locali din cadrul DGPLCMB au acționat și în zona bisericilor din 
centrul Capitalei pentru menținerea ordinii și liniștii publice și asigurarea 
unui climat de siguranță a participanților la slujbele religioase. Totodată, 
polițiștii locali au luat măsuri de asigurare a fluenței traficului rutier prin 
interzicerea parcărilor și opririlor neregulamentare în apropierea marilor 
lăcașe de cult. 

În paralel, agenții Poliției Locale a Municipiului București au acționat 
în parcurile Regele Mihai I, Izvor, Tineretului și Cișmigiu pentru prevenirea 
și combaterea faptelor antisociale, respectarea normelor de salubrizare, 
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precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto 
indisciplinați care doreau să transforme spațiul verde în loc de parcare. 

 
 
 
 

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

 
 
Website, Facebook  
 
Comunicat 29.04.2022 
 

Cu ocazia zilei de 1 Mai când, în mod tradițional, există un aflux mai 
mare de populație spre litoral, în scopul reducerii timpului de răspuns la 
solicitările din zona Autostrăzii A2, respectiv intrarea – ieșirea din Capitală, 
ISU București-Ilfov a operaționalizat un punct de lucru la km. 20 al acestei 
căi rutiere, de astăzi, 29.04.2022, ora 12.00 până luni dimineață, 
02.05.2022. 

O autospecială de stingere (dotată inclusiv cu echipamente pentru 
descarcerare) și o ambulanță SMURD vor interveni în eventualitatea 
producerii unor accidente rutiere, la solicitări privind acordarea primului 
ajutor, incendii și alte posibile situații de urgență. 

Numărul efectivelor aflate în serviciul operativ este similar cu cel din 
perioada sărbătorilor pascale, astfel ca peste 500 de pompieri sunt 
pregătiți pentru o intervenție promptă și operativă în eventualitatea 
producerii unor situații deosebite. 

În plan preventiv, adresam tuturor cetățenilor recomandarea de a 
manifesta prudență în utilizarea focului în preajma zonelor forestiere și a 
celor cu vegetație uscată, unde există riscul de inițiere și dezvoltare a unui 
incendiu. 

 
 
Intervenții și misiuni în intervalul 25.04 -01.05.2022 
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PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

Website, Facebook 

 Comunicat presă MAI 01.05.2022 

Menținerea ordinii și liniștii publice, creșterea gradului de siguranță 
rutieră, supravegherea și controlul frontierei de stat, acordarea asistenței 
medicale de urgență rămân principalele obiective ale Ministerului 
Afacerilor Interne, iar misiunile structurilor MAI au fost adaptate pentru ca 
acest sfârșit de săptămână să decurgă fără incidente deosebite. 

În cursul zilei de ieri, efectivele MAI au intervenit la 4.246 de 
evenimente, dintre care 2.915 intervenții au fost circumscrise menținerii 
ordinii publice, iar 1.331 circumscrise situațiilor de urgență, în special 
pentru acordarea primului-ajutor medical. 

Echipajele de poliție și jandarmerie au prins în flagrant 182 de autori 
de infracțiuni care au săvârșit 186 de fapte penale. Totodată, polițiștii au 
depistat 15 persoane urmărite național sau internațional. 

În baza probatoriilor administrate de polițiști în cauze penale aflate 
în lucru, în ultimele 24 de ore, s-au dispus măsuri preventive pentru 43 de 
persoane. De asemenea, în urma activităților de investigații desfășurate 
de polițiști au fost identificați 14 autori în 12 dosare penale cu AN, aflate 
în evidență. 

Polițiștii și jandarmii aflați în executarea atribuțiilor de serviciu au 
constatat 8.672 de abateri de natură contravențională pentru care au fost 
aplicate amenzi în valoare de peste 3,1 milioane lei. 

Sâmbătă, la nivelul structurilor de poliție din România, au fost 
semnalate 837 posibile infracțiuni, peste 26% dintre acestea fiind din 
oficiu. 

Polițiștii rutieri au intensificat acțiunile în trafic pentru prevenirea 
accidentelor de circulație pe principalele artere rutiere, fiind reținute 691 
permise de conducere și retrase 235 de certificate de înmatriculare. 

Polițiștii au acționat pentru salvarea a 3 persoane aflate în situații 
critice. 

Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au intervenit 
pentru acordarea primului-ajutor medical pentru 1.105 persoane. Pe 
parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 7 persoane. De 
asemenea, piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 18 misiuni 
aero-medicale, fiind salvate 18 persoane aflate în situații de urgență. 
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Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au 
efectuat, ieri, 20 de controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență, astfel 
fiind identificate 5 obiective care funcționau fără autorizație de securitate 
la incendiu. Totodată, pentru abaterile constatate efectivele IGSU au 
aplicat 127 de sancțiuni contravenționale în valoare de 48.500 lei. 

De asemenea, au fost emise 9 mesaje de avertizare a populației în 
situații de urgență „RO-ALERT”. 

În ultimele 24 de ore, niciun cetățean ucrainean nu a depus cerere 
de azil în România. De la începerea conflictului din Ucraina, 4.344 de 
cetățeni ucraineni au solicitat azil în țara noastră. Ei beneficiază de toate 
drepturile prevăzute de legislația națională. 

De asemenea, din data de 18.03.2022 și până în prezent au fost 
emise 13.078 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției 
temporare, 327 fiind acordate în ultimele 24 de ore. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI 
este de 63,8%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 
menționăm că, în ultimele 24 de ore, în țara noastră au intrat 26.712 
mijloace de transport și 109.271 de persoane, dintre care 10.569 de 
cetățeni ucraineni. 

 

Comunicat presă MAI 30.04.2022 

În cursul zilei de ieri, efectivele MAI au intervenit la 3.722 de 
evenimente. 2.425 intervenții au fost circumscrise menținerii ordinii 
publice, iar 1.297 circumscrise situațiilor de urgență, în special pentru 
acordarea primului-ajutor medical. 

Echipajele de poliție și jandarmerie au prins în flagrant 98 de autori 
de infracțiuni care au săvârșit 98 de fapte penale. Totodată, polițiștii au 
depistat 18 persoane urmărite național sau internațional. 

În baza probatoriilor administrate de polițiști în cauze penale aflate 
în lucru, în ultimele 24 de ore, s-au dispus măsuri preventive pentru 45 de 
persoane. De asemenea, în urma activităților de investigații desfășurate 
de polițiști au fost identificați 39 de autori în 38 de dosare penale cu AN, 
aflate în evidență. 

Polițiștii și jandarmii aflați în executarea atribuțiilor de serviciu au 
constatat 5.912 abateri de natură contravențională pentru care au fost 
aplicate amenzi în valoare de peste 2,1 milioane lei. 
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Vineri, la nivelul structurilor de poliție din România, au fost 
semnalate 718 posibile infracțiuni, peste 17% dintre acestea fiind din 
oficiu. 

Polițiștii rutieri au intensificat acțiunile în trafic pentru prevenirea 
accidentelor de circulație, fiind reținute 503 permise de conducere și 
retrase 177 de certificate de înmatriculare. 

Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au intervenit 
pentru acordarea primului-ajutor medical pentru 1.087 de persoane. Pe 
parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 2 persoane. De 
asemenea, piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 12 misiuni 
aero-medicale, fiind salvate 11 persoane aflate în situații de urgență. 

Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au 
efectuat, vineri, 55 de controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență, 
astfel fiind identificate 9 obiective care funcționau fără autorizație de 
securitate la incendiu. Totodată, pentru abaterile constatate efectivele 
IGSU au aplicat 254 de sancțiuni contravenționale în valoare de 80.000 
lei. 

De asemenea, au fost emise 6 mesaje de avertizare a populației în 
situații de urgență „RO-ALERT”. 

În ultimele 24 de ore, niciun cetățean ucrainean nu a depus cerere 
de azil în România. De la începerea conflictului din Ucraina, 4.345 de 
cetățeni ucraineni au solicitat azil în țara noastră. Ei beneficiază de toate 
drepturile prevăzute de legislația națională. 

De asemenea, din data de 18.03.2022 și până în prezent au fost 
emise 12.751 de permise de ședere pentru beneficiarii protecției 
temporare, 826 fiind acordate în ultimele 24 de ore. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI 
este de 64,3%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 
menționăm că, în ultimele 24 de ore, în țara noastră au intrat 23.946 de 
mijloace de transport și 95.885 persoane, dintre care 8.364 de cetățeni 
ucraineni. 

Menținerea ordinii și liniștii publice, creșterea gradului de siguranță 
rutieră, supravegherea și controlul frontierei de stat, acordarea asistenței 
medicale de urgență rămân principalele obiective ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 

Comunicat presă 29.04.2022 
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Instituția Prefectului - Municipiul București informează că astăzi, 
29.04.2022, 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 3 locații de cazare cu 
47 de locuri. 

 

Comunicat presă MAI 29.04.2022 

 

Menținerea ordinii și liniștii publice, creșterea gradului de siguranță 
rutieră, supravegherea și controlul frontierei de stat, acordarea asistenței 
medicale de urgență au rămas principalele obiective ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 

În ultimele 24 de ore, efectivele MAI au intervenit la 3.571 de 
evenimente, dintre care 2.255 pe linie de ordine publică, iar 1.316 situații 
de urgență, în special pentru acordarea primului-ajutor medical. 

Pe parcursul executării misiunilor, echipajele de poliție și 
jandarmerie au prins în flagrant 98 de autori de infracțiuni care au săvârșit 
101 de fapte penale. 

14 persoane urmărite național sau internațional au fost depistate de 
polițiștii în cursul zilei de ieri. 

De asemenea, polițiștii de la Judiciar, în baza probatoriilor 
administrate în cauzele penale aflate în lucru au dispus, în ultimele 24 de 
ore, măsuri preventive pentru 60 de persoane. Iar în urma activităților de 
investigații desfășurate de polițiști au fost identificați 42 de autori în 33 de 
dosare penale cu AN, aflate în evidență. 

În ultimele 24 de ore, polițiștii și jandarmii aflați în executarea 
atribuțiilor de serviciu au constatat 5.358 de abateri de natură 
contravențională pentru sancționarea cărora au fost aplicate amenzi în 
valoare de peste 1,6 milioane lei. 

La nivelul structurilor de poliție din România, au fost semnalate 687 
posibile infracțiuni, aproximativ 19% dintre acestea fiind din oficiu. 

Siguranță rutieră continuă să fie o prioritate pentru polițiștii rutieri, 
sens în care, ieri,  au continuat acțiunile în trafic pentru prevenirea 
accidentelor de circulație, fiind reținute 365 de permise de conducere și 
retrase 178 certificate de înmatriculare pentru abaterile constatate. 
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Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare au intervenit 
pentru acordarea primului-ajutor medical pentru 1.058 de persoane. Pe 
parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 13 persoane. 

Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 7 misiuni aero-
medicale, fiind salvate 6 persoane aflate în situații de urgență. 

Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au 
efectuat 135 de controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență, astfel 
fiind identificate 31 de obiective care funcționau fără autorizație de 
securitate la incendiu. Totodată, pentru abaterile constatate efectivele 
IGSU au aplicat 523 de sancțiuni contravenționale în valoare de 134.009 
lei. 

În ultimele 24 de ore, niciun cetățean ucrainean nu a depus cerere 
de azil în România. De la începerea conflictului din Ucraina, 4.345 de 
cetățeni ucraineni au solicitat azil în țara noastră. Ei beneficiază de toate 
drepturile prevăzute de legislația națională. De asemenea, din data de 
18.03.2022 și până în prezent au fost emise 11.925 de permise de ședere 
pentru beneficiarii protecției temporare, 732 fiind acordate în ultimele 24 
de ore. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI 
este de 68.8%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 
menționăm că, în ultimele 24 de ore, în țara noastră au intrat 19.866 de 
mijloace de transport și 80.237 persoane, dintre care 8.590 de cetățeni 
ucraineni. 

 

Comunicat MAI 25.04.2022 

Angajații din structurile operative ale MAI au intervenit la 4.347 de 
evenimente sau misiuni speciale în sprijinul cetățenilor. 2.927 intervenții 
au fost circumscrise menținerii ordinii publice, iar 1.420 circumscrise 
situațiilor de urgență, în special pentru acordarea primului ajutor medical. 

Duminică, echipajele de poliție și jandarmerie au prins în flagrant 
106 de autori de infracțiuni care au săvârșit 118 de fapte penale. Totodată, 
polițiștii au depistat 8 persoane urmărite național sau internațional. 

Polițiștii și jandarmii aflați în executarea atribuțiilor de serviciu au 
constatat 3.493 abateri de natură contravențională pentru care au fost 
aplicate amenzi în valoare de peste 1.4 milioane lei. 
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În ceea ce privește siguranța rutieră, polițiștii au continuat acțiunile 
în trafic pentru prevenirea accidentelor de circulație, fiind reținute 335 
permise de conducere și retrase 82 certificate de înmatriculare. 

Duminică, reprezentanții IGSU au efectuat controale pe linia 
prevenirii situațiilor de urgență, nefiind identificate obiective care 
funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. 

În cursul zilei de ieri, serviciile mobile de urgență, reanimare și 
descarcerare au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical pentru 
1.191 persoane. Pe parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 53 
persoane. 

De asemenea, piloții Inspectoratului General de Aviație au executat, 
în același interval de timp, 18 misiuni aero-medicale, fiind salvate 12 
persoane aflate în situații de urgență. 

În ultimele 24 de ore, nu au existat cazuri de cetățeni ucraineni care 
să depună cerere de azil în România. 

De la începerea conflictului din Ucraina, 4.344 de cetățeni ucraineni 
au solicitat azil în țara noastră. De asemenea, din data de 18.03.2022 și 
până în prezent au fost emise 9.886 permise de ședere pentru beneficiarii 
protecției temporare, 4 fiind acordate în ultimele 24 de ore. Ei beneficiază 
de toate drepturile prevăzute de legislația națională. 

La acest moment, gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI 
este de 74.3%. 

În ceea ce privește traficul prin punctele de trecere a frontierei, 
menționăm că, în ultimele 24 de ore, în țara noastră au intrat 10.773 de 
mijloace de transport și 56.322 persoane, dintre care 3.189 de cetățeni 
ucraineni. 

Efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân la datorie pentru 
protejarea comunităților prin prevenirea și combaterea infracționalității, 
creșterea gradului de siguranță rutieră, menținerea ordinii și siguranței 
publice, supravegherea și controlul frontierei de stat și gestionarea 
eficientă a situațiilor de urgență. 


