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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

27.06 - 03.07.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

01.07.2022 Comunicat referitor la activitatea desfășurată de agenții 

Brigăzii Rutiere, în vederea atenționării persoanelor care conduc biciclete 

sau trotinete electrice asupra riscurilor la care se supun dacă nu respectă 

regulile de circulație; 

30.06.2022 Comunicat referitor la acțiunea desfășurată pentru 

destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în obținerea 

ilegală de fonduri nerambursabile, garantate de bugetul de stat, printr-un 

program de finanțare. În cadrul acestei acțiuni, au fost puse în executare 

42 de mandate de percheziție domiciliară la persoanele suspecte care prin 

intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept fonduri 

nerambursabile garantate de bugetul de stat, de peste 1.500.000 de lei, 

printr-un program de finanțare. 

30.06.2022 Comunicat referitor la activitățile curente ale Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv punerea în aplicare 

a 48 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind 

săvârșirea infracțiunii de delapidare. Administratorii unui fond de pensii 

private și-ar fi însușit și folosit în interes personal suma de peste 23 de 

milioane de lei, din conturile unui fond privat de pensii; 

27.06.2022 Comunicat referitor la activitățile de prevenție desfășurate de 

agenții de proximitate de la Secția 11 Poliție cu privire la violența în familie. 
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Activitatea a vizat în special categoriile vulnerabile, fiind purtate discuții 

despre modul în care trebuie să acționeze în cazul în care se află în situații 

de risc și măsurile ce pot fi luate față de agresor. 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website, Facebook 

 

01.07.2022 Comunicat referitor la vizita de lucru efectuată la sediul 

DGJMB de către colonelul Giuseppe de Magistris, directorul Centrului de 

Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate (NATO SP COE) din 

Vicenza, Italia, în vederea identificării unor posibilități de dezvoltare a 

cooperării pe domenii de interes comun; 

29.06.2022 Comunicat referitor la măsurile pe care le va întreprinde 

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, alături de celelalte 

instituții cu atribuții în domeniu, pentru asigurarea unui climat de siguranță 

la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică și protecția 

participanților la adunările publice organizate în Piața Constituției, în 

intervalul orar 17:00-19:00, și în Piața Victoriei, în intervalul orar 19:00-

23:00; 

29.06.2022 Comunicat referitor la activitățile curente ale Direcției 

Generale de Jandarmi, unul dintre jandarmii aflați în misiunea de pază și 

protecție instituțională la obiectivul Tribunalul București a surprins, în 

spatele clădirii, două persoane de sex feminin, care au încercat să fugă 

pentru a evita o anumită situație. Le-a solicitat să prezinte conținutul 

borsetei pe care o dețineau, moment în care fetele, cu vârstele de 18 și 

22 de ani, au scos șapte plicuri autosigilante conținând un praf alb și 

câteva obiecte improvizate.  
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Existând suspiciunea rezonabilă că ar putea fi substanțe interzise, au fost 

întocmite actele necesare începerii cercetărilor, conform prevederilor Legii 

nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 

ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL  

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

20.06-26.06.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1037 

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

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

au efectuat 23 controale de prevenire și au fost aplicate 130 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 74.500 lei. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a 

desfășurat în dimineața zilei de 28 iunie, un exercițiu la stația de metrou 

Eroilor, pe Magistrala 5, după încheierea programului de circulație a 

metroului și scoaterea de sub tensiune a rețelei electrice. 

Pe durata exercițiilor pe care le desfășoară la stațiile de metrou se verifică 

particularitățile constructive și funcționale ale echipamentelor care fac 

parte din componența stațiilor, nivelul de pregătire pentru personalul 

propriu, cooperarea cu personalul de specialitate din cadrul Metrorex SA, 

precum și cu forțele alături de care se acționează în regim integrat: 

Departamentul UPU-SMURD București, SABIF, DGPMB, DGJMB și alte 

agenții cu atribuții în domeniu. 
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Facebook 

03.07.2022 Comunicat referitor la scoaterea la concurs a 122 posturi de 

conducători auto (autospeciale) scoase la concurs de Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov; 

29.06.2022 Comunicat referitor la atenționarea meteorologică emisă de 

Administrația Națională de Meteorologie; 

29.06.2022 Comunicat referitor la exercițiul întreprins de Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov în dimineața zilei 

de 28 iunie, la stația de metrou Eroilor, pe Magistrala 5, după încheierea 

programului de circulație a metroului și scoaterea de sub tensiune a rețelei 

electrice. Pe durata exercițiilor pe care le desfășoară la stațiile de metrou 

se verifică particularitățile constructive și funcționale ale echipamentelor 

care fac parte din componența stațiilor, nivelul de pregătire pentru 

personalul propriu, cooperarea cu personalul de specialitate din cadrul 

Metrorex SA, precum și cu forțele alături de care se acționează în regim 

integrat: Departamentul UPU-SMURD București, SABIF, DGPMB, 

DGJMB și alte agenții cu atribuții în domeniu; 

28.06.2022 Comunicat referitor la anunțul de concurs organizat de  

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru ocuparea a 

3.400 de locuri vacante; 

28.06.2022 Comunicat referitor la atenționările de cod galben emise de 

Administrația Națională de Meteorologie pentru zilele de 29 iunie, 30 iunie, 

și 1 iulie pentru municipiul București. 
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4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

02.07.2022 Comunicat referitor la controlul efectuat de către Direcția 

Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în Parcul 

Izvor din Capitală, cu prilejul desfășurării evenimentului cultural „Festivalul 

Nostalgia”, concluziile: organizatorul a încălcat normele de protecție a 

mediului și pe cele de conviețuire socială, tulburând liniștea publică a 

locuitorilor din zonă. Astfel, pentru folosirea neautorizată și distrugerea 

spațiului verde din parc, organizatorul festivalului a fost sancționat 

contravențional cu amendă de 20.000 lei. Au mai constat că pe durata 

celor trei zile de festival, nivelul muzicii a depășit frecvent nivelul maxim 

admis de lege. Organizatorul a fost sancționat contravențional, în fiecare 

noapte de concert, conform Legii nr. 61/1991, cu amenzi în valoare totală 

de 6.000 de lei; 

30.06.2022 Comunicat referitor la acțiunile desfășurate de agenții Poliției 

Locale a Municipiului București în vederea combaterii efectelor caniculei. 

Agenții de poliție locală acționează pentru depistarea persoanelor 

vulnerabile care sunt expuse temperaturilor ridicate. Acestora li se vor 

acorda, la nevoie, măsuri de prim ajutor și vor fi îndrumate la punctele 

medicale special amenajate de Primăria Capitalei. Acțiunile polițiștilor 

locali, vizează cu precădere, zona centrală a Capitalei, Centrul Vechi, 

precum și marile parcuri aflate în administrarea municipalității; 

28.06.2022 Trei deținători de câini din Capitală au fost sancționați 

contravențional de agenții Poliției Locale a Municipiului București, pentru 
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că și-au maltratat animalele de companie. Au fost aplicate amenzi în 

valoare totală de 11.000 de lei; 

27.06.2022 Comunicat referitor la prinderea unui bărbat bănuit de furtul 

mai multor obiecte de artă dintr-un anticariat din centrul Capitalei. 

 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

01.07.2022 Comunicat referitor la solicitarea prefectului Capitalei, domnul 

Toni Greblă, adresată Primăriilor de la nivelul Municipiului București 

pentru a lua măsurile care se impun pentru protejarea cetățenilor și pentru 

prevenirea apariției unor factori de risc ce pot afecta starea de normalitate 

a vieții social – economice a Capitalei, precum și pentru monitorizarea cu 

atenție a evoluției fenomenelor meteorologice periculoase, astfel încât, în 

cazul unor situații de urgență, autoritățile să poată să intervină în timp util. 

01.07.2022 Comunicat referitor la vizita efectuată de domnul prefect, Toni 

Greblă la ceremonia organizată cu ocazia aniversării Comandamentului 

Garnizoanei București; 

30.06.2022 Comunicat referitor la recomandările privind protecția 

populației pe timpul caniculei, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență; 

28.06.2022 Comunicat referitor la recomandările domnului prefect, Toni 

Greblă privind protecția populației, având în vedere că, în următoarele zile, 

sunt prognozate depășiri ale indicelui de confort termic la nivelul 

Municipiului București. Prefectul Capitalei, domnul Toni Greblă, a solicitat 

autorităților administrației publice locale să ia toate măsurile care se impun 
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pentru protejarea populației. Planurile de măsuri și acțiuni specifice 

sezonului de vară trebuie să fie puse în aplicare în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de 

Urgență (CMBSU) nr. 64/2022. 

 

 

 

 

 


