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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

04.07 - 10.07.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

09.07.2022 Comunicat referitor la prezența agenților Poliției Capitalei în 

Gara de Nord, în vederea descurajării consumului excesiv de alcool, 

precum și al drogurilor cu ocazia desfășurării Festivalului Neversea. 

04.07.2022 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. 

 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Website, Facebook  

 

05.07.2022 Comunicat referitor la desfășurarea concursului pentru 

ocuparea a 200 de posturi vacante de subofițer operativ principal în 

specialitatea pază, respectiv 100 de posturi de execuție vacante de 

subofițer operativ principal în specialitatea ordine publică din cadrul 

Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. 
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3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL  

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

04.07-10.07.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1054 

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

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

s-au efectuat 29 controale de prevenire și au fost aplicate 143 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 51.500 lei. 

 

Facebook 

09.07.2022 Comunicat referitor la încheierea primei intervenții a echipei 

de salvare USAR Bucuresti, în cadrul exercițiului EU MODEX desfășurat 

la Milano. Pentru gestionarea scenariului pregătit de organizatori, echipa 

de salvatori USAR Bucuresti a intervenit pe tot parcursul nopții pentru 

căutarea-salvarea persoanelor aflate sub dărâmături, ca urmare a 

dărâmării unui avion de mici dimensiuni peste o zona rezidențială. În 

prezent se afla în derulare un alt exercițiu, care presupune salvarea unor 

persoane dintr-un canal tehnologic al unei stații de metrou; 

08.07.2022 Comunicat referitor la desfășurarea exercițiului EU MODEX 

care are loc la Milano și care se va derula pe parcursul a trei zile. Modul 

de căutare-salvare urbana USAR presupune numeroase scenarii care 



3 
 

implică intervenția salvatorilor la stațiile de metrou, ca urmare a 

producerii unor situații de urgenta complexe. Gestionarea intervențiilor 

se va realiza prin cooperarea cu ceilalți pompieri participanți.  

 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

06.07.2022 Comunicat referitor la activitățile derulate de Direcția 

Generală de Poliție Locală și Control de descurajare a persoanelor care 

încalcă normele de protecție a mediului și distrug spatiile verzi destinate 

recreerii bucureștenilor. Acțiunile se desfășoară în marile parcuri aflate în 

administrarea municipalității - Unirii, Izvor, Regele Mihai I, Tineretului, 

Floreasca sau Carol, și vizează, totodată, prevenirea si combaterea 

faptelor antisociale în vederea asigurării unui climat de siguranță publică.  

În urma acțiunilor desfășurate, doar în luna iunie, polițiștii locali ai 

D.G.P.L.C.M.B. au depistat și sancționat contravențional peste o suta de 

conducători auto indisciplinați. În loc să-și lase autoturismele în locurile 

special amenajate, șoferii cu pricina au ales să intre, ilegal cu mașinile 

pe aleile grădinilor publice și să le parcheze direct pe iarba. Valoarea 

amenzilor aplicate, luna trecuta, pentru încălcarea Legii 24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi în intravilanul localităților a 

fost de 71.900 lei. În total, în prima jumătate a anului, pentru ocuparea 

ilegala a spațiilor verzi din parcuri, polițiștii locali ai D.G.P.L.C.M.B. au 

aplicat 310 sancțiuni contravenționale, cuantumul acestora fiind de 

328.800 de lei;  
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06.07.2022 Comunicat referitor la dezbaterea publică organizată de 

ATOP în data de 19 iulie 2022. 

 

 

 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

06.07.2022 Având în vedere atenționările meteorologice de cod 

portocaliu, pentru intervalul 06 -07 iulie 2022, prefectul capitalei, domnul 

Toni Grebla a solicitat Primăriilor de la nivelul Municipiului Bucuresti să 

instituie serviciul de permanență și să monitorizeze cu atenție evoluția 

fenomenelor meteorologice periculoase, astfel încât, în cazul unor situații 

de urgentă, autoritățile să poată intervenii în timp util. 


