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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

06-13.06.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Comunicate referitoare la activitățile curente: prindere în flagrant delict a 

doi bărbați imediat după săvârșirea unei infracțiuni de furt; punere în 

aplicare a două mandate de percheziție domiciliară, la locuința și la locația 

unde și-ar fi desfășurat activitatea o persoană bănuită de săvârșirea 

infracțiunii de înșelăciune, prin vrăjitorie; tânăr reținut pentru tâlhărie 

calificată; bărbat reținut pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.  

Facebook 

11.06.2022 Comunicat referitor la acțiunile de control în scopul prevenirii 

accidentelor de circulație înregistrate din cauza conducerii autovehiculelor 

de către persoane aflate sub influența alcoolului sau a substanțelor 

psihoactive. Au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare 

de aproximativ 21 500 de lei și constatate 4 infracțiuni la regimul circulației 

rutiere. 

  

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

Website și Facebook 

11.06.2022 Comunicate referitoare la măsurile luate de Jandarmeria 

Capitalei pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor la și de 

la stadionul Rapid unde se va desfășura partida de fotbal între echipele 
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reprezentative ale României și Finlandei; comunicate referitoare la 

prezența în Centrul Vechi a suporterilor. 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

Website 

06.06-13.06.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1896 

situații de urgență: acordarea primului ajutor calificat, stingere incendii, 

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

06.06.2022 Comunicat referitor la etapa județeană a concursului cu 

tematică de protecție civilă "Cu viața mea apăr viața!". Activitățile au avut 

loc la Centrul de Pregătire a Pompierilor cu participarea a 13 echipaje din 

București și 18 echipaje din județul Ilfov. 

11.06.2022 Comunicat referitor la organizarea Concursurilor Profesionale 

ale Serviciilor Private/Voluntare pentru Situații de Urgență, etapa 

București-Ilfov, competiție cu tradiție la care au participat în acest an zece 

echipe.  

 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Facebook  

09.06.2022 Comunicat referitor la amenzile în cuantum de 30000 lei 

aplicate deținătorilor de animale de companie care nu respectă obligațiile 

legale privind sterilizarea și microciparea acestora. 
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5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website și Facebook 

10.06.2022 Urmare exercitării controlului de legalitate, Prefectul 

Municipiului București a sesizat Tribunalul București, solicitând anularea 

a două dispoziții prin care Primarul General al Capitalei a reconstituit 

dreptul de proprietate unor persoane pe terenul din Parcul Bordei. Motivul 

principal, pentru care a solicitat anularea dispozițiilor, este acela că terenul 

restituit a fost expropriat prin Decret Regal, încă din 1935, în favoarea 

Municipiului București. 

 

 

 

 

 

 


