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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

20 - 26.06.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

25.06.2022 Comunicat referitor la acțiunea desfășurată de Poliția 

Capitalei pentru depistarea conducătorilor de autovehicule care conduc 

sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive; 

24.06.2022 Comunicat privind măsurile de ordine publică asigurate de 

structurile MAI în Municipiul București pentru evenimentele cu public 

numeros organizate în acest sfârșit de săptămână; 

23.06.2022 Comunicat referitor la acțiunea derulată de agenții Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București, în colaborare cu Agenția 

Națională Antidrog, Secția 7 Poliție în Parcul Tei de a simula 

experimentarea într-un mod legal, cu ajutorul ochelarilor speciali a 

efectelor drogurilor având ca scop descurajarea consumului de substanțe 

interzise; 

23.06.2022 Comunicat referitor la activitățile de prevenție desfășurate în 

Parcul IOR prin jocuri interactive pentru copii; 

22.06.2022 Comunicat referitor la activitățile de prevenție desfășurate în 

Parcul Tineretului pentru copii și adolescenți; 

22.06.2022 Comunicat referitor la activitățile de prevenție desfășurate în 

Parcul Circului destinate în mod special părinților. Agenții Poliției Capitalei 

le-au vorbit despre pericolul pe care îl constituie drogurile și i-au sfătuit 
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cum să comunice cu tinerii astfel încât să îi țină departe de astfel de 

substanțe; 

21.06.2022 Comunicat referitor la activitățile de prevenire desfășurate în 

Parcul IOR cu privire la consumul de droguri dar și pentru o vacanță în 

siguranță, punând accent pe influența negativă pe care o poate avea un 

anturaj nepotrivit; 

21.06.2022 Cu sprijinul Agenției Naționale Antidrog, tinerilor le sunt puși 

la dispoziție ochelari care simulează efectele consumului de alcool și 

droguri, în diferite zone din Capitală; 

În zona parcului Obor, agenții Poliției Capitalei au discutat liber cu tinerii 

pe tema riscurilor la care se expun dacă aleg să consume droguri. 

Totodată le-au oferit părinților materiale preventive pentru cei mici, astfel 

încât să învețe cum să fie în siguranță pe stradă, acasă. 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

 

26.06.2022 Comunicat referitor la sărbătorirea Zilei Drapelului Național al 

României; 

24.06.2022 Comunicat referitor la demararea procedurilor specifice  de 

concurs pentru ocuparea a 300 de posturi vacante din cadrul DGJMB. 
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3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL  

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

20.06-26.06.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1391 

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții. În perioada menționată s-

au efectuat 25 controale de prevenire și au fost aplicate 140 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 119.000 lei. 

În data de 21.06.2022 ca urmare a codului galben,  în municipiul 

București au fost înregistrate 23 de intervenții, după cum urmează: 20 

pentru degajarea copacilor rupți  și trei pentru îndepărtarea elementelor 

de construcție și tencuială de pe clădiri în pericol să se desprindă. În urma 

fenomenelor meteo au fost afectate un număr de 12 de autoturisme și trei 

imobile.  

 

Facebook 

26.06.2022 Comunicat referitor la sărbătorirea Zile Drapelului Național. 

Pentru sărbătorirea acestui eveniment, s-a desfășurat ceremonialul militar 

și religios pentru binecuvântarea Drapelului Național și ridicarea acestuia 

pe catargul din Piața Tricolorului; 

24.06.2022 Comunicat referitor la numeroasele activitățile culturale, 

sportive și de divertisment desfășurate în Parcul Izvor cu ocazia 

Festivalului Nostalgia. S-a acționat în regim integrat, alături de celelalte 

structuri implicate: SMURD București, SABIF, DGPMB, DGJMB și Agenția 

Națională Antidrog; 
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24.06.2022 Comunicat privind măsurile de ordine publică asigurate de 

structurile MAI în Municipiul București pentru evenimentele cu public 

numeros organizate în acest sfârșit de săptămână; 

21.06.2022 Comunicat referitor la atenționarea meteorologică emisă de 

Administrația Națională de Meteorologie. 

 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

26.06.2022 Sancționarea cu amendă a doi minori care au fost surprinși de 

o patrulă a D.G.P.L.C.M.B. în timp ce desenau zidul gangului ce leagă 

Piațeta Sf. Anton de Bd. I.C. Brătianu; 

22.06.2022 Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului 

București continuă activitățile de descurajare a parcagiilor, cei care pretind 

ilegal, bani de la conducătorii auto în schimbul oferirii de locuri de parcare 

pe domeniul public. S-a acționat în zona spitalelor Universitar și Polizu; 

21.06.2022 Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului 

București continuă acțiunile de verificare a agenților economici care 

tulbură ordinea și liniștea publică prin zgomotele produse de instalațiile de 

sonorizare. Au fost vizate terasele și cluburile din Centrul Istoric al 

Capitalei și din Parcul Regele Mihai. În aceste două zone, inspectorii 

Direcției Control din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au verificat activitățile 

desfășurate de 13 agenți economici, fiind efectuate și măsurători 

sonometrice în vederea constatării depășirilor nivelului maxim admis de 

decibeli. În urma controalelor, polițiștii locali au aplicat trei sancțiuni 
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contravenționale în valoare de 9.000 lei, au întocmit peste 10 procese 

verbale de inspecție și au invitat la sediul D.G.P.L.C.M.B., în vederea 

clarificării aspectelor constatate și aplicării măsurilor legale, 12 

administratori de societăți comerciale. 

 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website și Facebook 

26.06.2022 Cu prilejul Zilei Drapelului Național, Instituția Prefectului 

Municipiului București, Primăria Municipiului București și Comandamentul 

Garnizoanei București au organizat, duminică, 26.06.2022, Ceremonia 

publică de Înălțare a Drapelului României, în Piața Tricolorului din 

Capitală. Ceremonia a fost onorată de prezența Generalului în rezervă 

Octavian Leru și a oficialităților statului român, în frunte cu domnul Prim-

Ministru, Nicolae-Ionel Ciucă, alături de care s-au aflat Ministrul Educației, 

domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, Primarul General al Capitalei, domnul 

Nicușor Dan, și Primarul Sectorului 1, doamna Clotilde Armand; 

22.06.2022  Comunicat referitor la solicitarea domnului prefect, Toni 

Greblă în vederea intensificării eforturilor administrației publice locale și 

colaborarea cu Direcția Regională de Statistică a Municipiului București în 

vederea creșterii numărului de persoane recenzate la nivelul Capitalei; 

22.06.2022 Comunicat referitor la solicitarea domnului prefect Toni Greblă 

adresată membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de 

Urgență (CMBSU) să pună în aplicare planurile de măsuri și acțiuni 

specifice sezonului de vară, având în vedere că, în perioada următoare, 

vremea va fi caniculară, conform prognozelor Administrației Naționale de 

Meteorologie. 
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Totodată, Prefectul Capitalei a cerut amenajarea unor puncte medicale de 

prim ajutor și de adăpostire a cetățenilor, semnalizate corespunzător și 

dotate cu aer condiționat și apă potabilă, intensificarea controalelor în 

locațiile în care se produc și se comercializează produse alimentare 

perisabile și verificarea sistemelor de aer condiționat din mijloacele de 

transport în comun; 

20.06.2022 Comunicat referitor la începerea lucrărilor de consolidare a 

Pasajului Unirii și publicarea rutelor alternative instituite de polițiștii Brigăzii 

Rutiere, pe perioada închiderii Pasajului Unirii (19 iunie - septembrie 

2022). 

 

 

 

 

 

 


