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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

18 - 24.07.2022 

 

 DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

20.07.2022 Comunicat referitor la activitățile agenților de poliție din cadrul 

Serviciului de Siguranță Școlară și Prevenire la taberele de cartier din 

Sectorul 6 unde copiii au învățat prin joacă cum să aibă grijă de jucăriile 

lor, să fie atenți la persoanele necunoscute cu care interacționează și cum 

să se ferească de situațiile neplăcute; 

18.07.2022 Comunicat referitor la festivitatea de primire și repartizare a 

celor 49 de tineri ofițeri, proaspăt absolvenți ai Academiei de Poliție 

"Alexandru Ioan Cuza". Directorul General al Direcției Generale de Poliție 

a Municipiului București, domnul chestor de poliție Bogdan Berechet, 

prezent la activitate, le-a pus în vedere provocările de care vor avea parte 

și i-a asigurat de tot sprijinul, pentru depășirea acestora. 

 

 

 DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website 

22.07.2022 Comunicat referitor la măsurile întreprinse pentru 

desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a partidei de fotbal 

dintre echipele FC Rapid București și FCSB pe stadionul Giulești, 

duminică 24 iulie 2022. 
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 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL  

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

18-24.07.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.426 situații 

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

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

efectuat 31 controale de prevenire și au fost aplicate 129 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 146.500 lei. 

Începând cu data de 21.07.2022 s-au desfășurat ședințele Comitetului 

Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), astfel s-a 

decis constituirea unei celule pentru monitorizarea efectelor tipului de risc 

temperaturi extreme – risc asociat „caniculă”. Activitatea acestei structuri 

se va desfășura în regim permanent. 

Facebook 

23.07.2022 Comunicat referitor la atenționarea de cod portocaliu emisă 

de Administrația Națională de Meteorologie, având în vedere că, în 

perioada următoare, vremea va fi caniculară. 

20.07.2022 Comunicat referitor la cazul pompierilor de la detașamentele 

,,Mihai-Vodă'' și ,,13 Septembrie'', care la ieșirea din tura de serviciu au 

intervenit pentru salvarea unor persoane, ca urmare a unui accident rutier. 

În semn de apreciere pentru spiritul civic dovedit, inspectorul șef, colonel 

Șchiopu Orlando, i-a felicitat și le-a oferit o distincție de onoare. 
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DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

18.07.2022 Comunicat referitor la prinderea de către polițiștii locali a unui 

bărbat dat în urmărire generală. Aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 

polițiștii locali au depistat, în zona străzii Șelari, mai multe persoane care 

consumau băuturi alcoolice pe domeniul public. Cu ocazia stabilirii 

identității, agenții Poliției Locale București au descoperit că unul dintre 

bărbați, în vârstă de 50 de ani, figura în baza de date a M.A.I. ca fiind 

urmărit general pentru săvârșirea infracțiunii de furt. In aceste condiții, 

bărbatul a fost condus la sediul secției de poliție locală din Centrul Istoric, 

de unde a fost preluat de agenții Poliției Române în vederea continuării 

cercetărilor. 

 

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

22.07.2022 Având în vedere valul de căldură prognozat pentru 

următoarea perioadă în Municipiul București, prefectul Toni Greblă a 

solicitat Primarului General și Primarilor de Sector să dispună poliției 

locale și celorlalte organe de control de la nivelul fiecărei entități ca, în 

timpul deplasărilor pe care le efectuează, să acorde o atenție sporită 

zonelor periferice, șantierelor, parcurilor și spațiilor special amenajate 

pentru picnic și să aplice măsurile prevăzute de lege în scopul prevenirii 

incendiilor. Prefectul Toni Greblă a mai cerut primarilor să acorde o atenție 
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deosebită pentru asigurarea continuității în furnizarea utilităților pentru 

populație și suplimentării, dacă este cazul, a echipelor de intervenție, 

astfel încât să se acționeze operativ pentru remedierea eventualelor avarii. 

De asemenea, trebuie menținut contactul permanent cu operatorii de 

distribuție a energiei electrice pentru ca echipele de intervenție să 

acționeze operativ în cazul producerii de avarii la rețelele electrice. 

Totodată, prefectul Toni Greblă a solicitat luarea măsurilor necesare 

pentru asigurarea funcționalității cișmelelor aflate pe domeniul public al 

Municipiului București și activarea punctelor de prim ajutor, semnalizate 

vizibil, în zonele intens circulate, pentru protejarea persoanelor 

vulnerabile. 

21.07.2022 Prefectul Municipiului București, domnul Toni Greblă, a însoțit 

joi, 21.07.2022, o delegație formată din oficiali francezi, condusă de 

domnul Thomas Gassilloud, președintele Comisiei pentru Apărare 

națională și Forțele armate a Adunării naționale franceze, și de Excelența 

Sa doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Republicii Franceze în 

România, la ceremonia comemorativă din Parcul Cișmigiu, organizată în 

memoria eroilor francezi căzuți pe pământ românesc, în timpul Primului 

Război Mondial. 

21.07.2022 Prefectul Toni Greblă, președintele Comitetului Municipiului 

București pentru Situații de Urgentă (CMBSU), a solicitat, joi, 21.07.2022, 

membrilor CMBSU să pună în aplicare planurile de măsuri și acțiuni 

specifice, având în vedere că, în perioada următoare, vremea va fi 

caniculară, conform prognozelor Administrației Naționale de Meteorologie. 

În cadrul ședinței extraordinare a CMBSU, care s-a desfășurat joi, 

21.07.2022, s-au aprobat măsurile care vor fi implementate, la nivelul 

Capitalei, pentru protejarea populației. 
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21.07.2022 Urmare acțiunii de control dispusă de Prefectul Municipiului 

București, Toni Greblă, în data de 13.07.2022, în Parcul Cișmigiu, au fost 

constatate mai multe neconformități și deficiențe și au fost aplicate 

sancțiuni. Prefectul Capitalei a declanșat această acțiune, care a fost 

efectuată de o echipă mixtă de specialiști, având în vedere numeroasele 

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

repetate făcute către autoritățile publice locale. În urma controlului 

efectuat, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București 

a constatat că Parcul Cișmigiu nu era întreținut corespunzător. S-au 

identificat porțiuni din parc în care iarba era necosită, alte zone în care nu 

era iarbă deloc, arbori netoaletați, arbori aflați în stare avansată de 

degradare, frunze și deșeuri pe alei și pe spațiul verde. Ca urmare a celor 

constatate, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului 

București a sancționat contravențional Administrația Lacuri, Parcuri și 

Agrement București (ALPAB) cu amendă în valoare de 10.000 de lei 

pentru nerespectarea obligației de a asigura integritatea, refacerea și 

îngrijirea spațiilor verzi din Parcul Cișmigiu și cu amendă în valoare de 

10.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a se supune procedurilor 

și cerințelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea și reducerea 

impactului asupra mediului, conform prevederilor legale în vigoare. De 

asemenea, constatând că mobilierul Parcului Cișmigiu (bănci, foișoare) 

este deteriorat și murdar, locurile de joacă pentru copii prezintă risc de 

accidentare, iar aleile parcului sunt deteriorate, cu gropi și crăpături în 

asfalt, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a aplicat o 

amendă de 4.000 de lei Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement 

București și a solicitat conducerii ALPAB prezentarea unui plan de măsuri, 

cu termene și responsabilități, pentru remedierea deficiențelor constatate. 

 


