
Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP

25.07-31.07.2022

1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate  referitoare  la  activitățile  curente:  efectuare  percheziții  în

municipiul București  și  județul Ialomița într-un dosar privind săvârșirea

infracțiunii  de furt  calificat;  punere în aplicare mandate de percheziție

domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov și Prahova, și două

mandate  de  aducere  într-un  dosar  penal  de  evaziune  fiscală,  cu  un

prejudiciu  estimat  la  13,5  milioane  de  euro;  bărbat  reținut  pentru

săvârșirea mai multor infracțiuni de tâlhărie calificată. 

Facebook

25.07.2022 Campanie  a  Serviciului  Siguranță  Școlară  și  Agenția

Națională Antidrog referitoare la consumul de tutun și droguri, cu privire

la anturajul  în care se află și  modul în care relațiile de "prietenie" cu

persoane  care  consumă  substanțe  interzise  îi  poate  afecta,  acțiune

desfășurată cu și pentru adolescenții din sectorul 6. 

26.07.2022 Postare referitoare la perchezițiile domiciliare într-un dosar

de furt calificat, cu un prejudiciu de 300.000 de euro.

29.07.2022  Continuă campania de conștientizare cu privire la riscurile

asociate traficului și consumului de substanțe interzise. 

31.07.2022 Postare referitoare la acțiunea organizată de Brigada Rutieră

pentru depistarea conducătorilor auto care circulă sub influența băuturilor

alcoolice și a substanțelor interzise. 
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2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook

29.07.2022 Ziua Imnului Național al României

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

25.07-31.07.2022  Pompierii  au  intervenit  pentru  gestionarea  a  1561

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

29.07.2022  Postare referitoare la ceremonia militară și religioasă pentru

sărbătorirea Zilei Imnului Național al României.

30.07.2022 Recomandări pentru perioada de caniculă

4. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  LOCALĂ  ȘI  CONTROL  A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website

27.07.2022  A fost  continuată   seria  de  acţiuni  pentru  menținerea  unui

climat  de  siguranță  publică  în  zona  centrului  vechi  al  Capitalei;  de

asemenea, au fost desfăşurate și acţiuni pe linie de circulație rutieră. 
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29.07.2022  Direcţia  Generală  de Poliţie  Locală  şi  Control  a  Municipiului

Bucureşti continuă activitățile de descurajare şi combatere a fenomenului

falşilor parcagii, în Capitală.

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

28.07.2022 Acțiune  inopinată:  începând  cu  ora  23.00,  Prefectul

Municipiului  București,  Toni  Greblă,  și  Primarul  Sectorului  4,  Daniel

Băluță,  au  verificat  stadiul  lucrărilor  de  consolidare  și  reabilitare  a

Pasajului Unirii și ritmul de desfășurare a activității.

29.07.2022 Cu  prilejul  Zilei  Imnului  Național  al  României,  Instituția

Prefectului  Municipiului  București,  Primăria  Municipiului  București  și

Comandamentul Garnizoanei București au organizat, ceremonia publică

dedicată  sărbătoririi  Zilei  Imnului  de  Stat,  în  Piața  Tricolorului  din

Capitală.
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