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 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

16.07.2022 Comunicat referitor la prinderea în flagrant a două persoane 

care ar fi determinat o persoană în vârstă să accepte transferul a 65.000 

de lei din conturile personale, în conturile societății la care bănuiții erau 

angajați. 

Cercetările ulterioare au stabilit că, în perioada septembrie 2021 - iulie 

2022, 6 femei și un bărbat, cu vârste cuprinse între 25 și 46 de ani, în 

calitate de angajați la două cămine private de bătrâni, din Sectorul 6, 

profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor aflate în aceste centre, 

ar fi agresat 10 vârstnici, apoi i-ar fi lipsit de libertate în mod ilegal și i-ar fi 

șantajat, în vederea obținerii unor bunuri. 

În cauză, sunt investigate zeci de infracțiuni de lipsire de libertate în mod 

ilegal, purtare abuzivă, șantaj, înșelăciune, tâlhărie, fals intelectual și uz 

de fals. 4 persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile; 

 

14.07.2022 Comunicat referitor la planul de activități al agenților de poliție 

din cadrul Serviciului de Siguranță Stradală pe perioada vacanței de vară. 

Aceștia s-au pregătit cu jocuri interactive și povești cu polițiști, printre care 

au strecurat și sfaturi de educație rutieră sau de prevenire a unor situații 

neplăcute pentru copiii care nu sunt plecați din București; 
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15.07.2022 Absolvenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

promoția 2022 depun jurământul. 

 

 

 DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

 Facebook  

 

13.07.2022 Comunicat referitor la reținerea de către jandarmi a unui 

bărbat care încerca să vândă o bicicletă despre care jandarmii aveau 

informații că ar fi furată. Fiind o bicicletă electrică, s-a făcut ușor lumină în 

caz, căci polițiștii din cadrul Secției 10 au confirmat că bicicleta figurează 

în evidențe ca fiind furată. Valoarea estimată a bunului era de aproximativ 

2500 de euro, conform spuselor proprietarului de drept.  

În cauză, au fost întocmite actele necesare începerii cercetărilor și au 

fost predate polițiștilor, care au constatat și faptul că autorul era cunoscut 

pentru activități infracționale și se afla sub măsura controlului judiciar; 

 

11.07.2022 Comunicat referitor la dezbaterea publică organizată de ATOP 

în data de 19 iulie 2022. 
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 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL  

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

04.07-10.07.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.018 

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 106 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 51.500 lei. 

În data de 13.07.2022, în jurul orei 09.40, pompierii din cadrul ISU B-IF 

au intervenit cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o 

autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de 

descarcerare și un echipaj SMURD, pentru stingerea unui incendiu produs 

la un depozit de anvelope situat în strada Mihai Bravu, sector 2, București. 

Echipajele ajunse la locul intervenției au constatat că incendiul se 

manifesta la un spațiu de depozitare aferent unui service auto, cu degajări 

mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 70 m2. Ca urmare a intervenției 

prompte a pompierilor, incendiul a fost lichidat rapid, în limitele găsite, fără 

a se extinde. În urma evenimentului, nu au existat victime. 

Facebook 

16.07.2022 Comunicat referitor la atenționarea meteorologică de cod 

galben emisă de Administrația Națională de Meteorologie valabilă astăzi, 

16.07.2022 în intervalul orar 14:00-22:00, pentru municipiul București și 

județul Ilfov. 
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PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website și Facebook 

15.07.2022 Comunicat referitor la solicitarea domnului prefect Toni Greblă 

adresată Primăriilor de la nivelul Municipiului Bucureștii în vederea 

optimizării activității din cadrul punctelor fixe de recenzare, în vederea 

creșterii numărului de persoane recenzate la nivelul Capitalei. Totodată, 

Prefectul Municipiului București a cerut Primarilor de Sector identificarea 

unor soluții suplimentare de susținere a procesului de recensământ prin 

suplimentarea personalului de recenzare în punctele fixe și prin relocarea 

unor recenzori din teren către aceste centre. Centrele fixe vor funcționa 

până la finalul perioadei de recenzare, respectiv 24 iulie 2022; 

15.07.2022 Comunicat referitor la actualizarea avertizării meteorologice 

emisă astăzi, 15.07.2022, de Administrația Națională de Meteorologie, 

pentru următoarele zile, când va fi înregistrat disconfort termic ridicat, care 

poate fi urmat de instabilitate atmosferică temporar accentuată, prefectul 

Toni Greblă a solicitat Primăriilor de la nivelul Municipiului București și 

companiei Apa Nova să ia măsuri pentru diminuarea disconfortului 

cetățenilor și pentru prevenirea apariției unor factori de risc ce pot afecta 

starea de normalitate a vieții social – economice a Capitalei. Toni Greblă, 

președintele Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, 

a cerut Primarului General și Primarilor de Sector să activeze punctele de 

prim ajutor, semnalizate vizibil, în special în zonele intens circulate, pentru 

protejarea persoanelor vulnerabile, să asigure funcționarea sistemelor 

centralizate de distribuire a apei potabile și să ia măsuri de prevenire a 

producerii incendiilor, îndeosebi a celor de vegetație; 
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14.07.2022 Comunicat referitor la participarea domnului prefect Toni 

Greblă la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii 

Franceze; 

13.07.2022 Comunicat referitor la acțiunea de control din Parcul Cișmigiu 

efectuată de prefectul Toni Greblă și o echipă mixtă de control ca urmare 

numeroasele sesizări ale cetățenilor, semnalele apărute în mass-media și 

apelurile repetate făcute către autoritățile publice locale, Prefectul Toni 

Greblă și o echipă mixtă de control vor inspecta Parcul Cișmigiu, măsurile 

luate în urma acestei acțiuni urmând să fie anunțate public. Din echipa 

care îl însoțește pe Prefectul Capitalei la această acțiune de control fac 

parte reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului 

București, ai Agenției pentru Protecția Mediului București, ai 

Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea 

București – Ilfov și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București; 

11.07.2022 Comunicat referitor la măsurile dispuse de prefectul Toni 

Greblă în vederea impulsionării procesului de recenzare. Prefectul Toni 

Greblă a solicitat Primăriilor de la nivelul Municipiului București să 

înființeze, la nivelul sectoarelor pe care le gestionează, puncte fixe pentru 

efectuarea recenzării, amplasate în locuri ușor accesibile pentru cetățeni 

și în care activitatea să se realizeze prin interviu față în față cu cel puțin 

un recenzor. Punctele fixe de recenzare vor funcționa până la finalul 

perioadei de recenzare (17 iulie 2022). 


