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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate  referitoare  la  activitățile  curente:  se  solicită  ajutorul

cetățenilor pentru găsirea unui minor dispărut din sectorul 1 în data de

31 iulie  a.c.  și  a  unei  femei  de 72 de ani  dispărută de la  adresa de

domiciliu  din  sectorul  3  în  anul  2011  (aparținătorii  și-au  dat  acordul

pentru mediatizarea cazului în data de 02.08.2022); punere în aplicare

mandate de aducere pe numele a doi  bărbați  bănuiți  de furt  calificat;

punere  în  aplicare  mandate  de  percheziție  domiciliară,  în  municipiul

București  și  în  județul  Ilfov,  la  persoane  bănuite  de  furt  calificat,

efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la

un  sistem  informatic;  reținerea  unei  persoane  asupra  căreia  sunt

efectuate  cercetări  sub  aspectul  săvârșirii  infracțiunii  de  agresiune

sexuale asupra unei minore; punere în aplicare mandat de percheziție

domiciliară  într-un  dosar  privind  furtul  sumei  de  25.000  de  lei,  faptă

comisă în sectorul 2. 

Facebook

01.08.2022 Postare referitoare la arestarea a doi  tineri  pentru furtul  a

60.000 de lei dintr-o sală de fitness. 

02.08.2022 Postare  referitoare  la  depistarea  unei  persoane  care  se

sustrăgea executării pedepsei cu închisoarea, condamnare primită într-

un dosar de trafic internațional de droguri de risc. 
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03.08.2022  Campanie  a  polițiștilor  de  la  educație  rutieră, prevenirea

criminalității și siguranță școlară, la un centru de copii din Sectorul 3. 

04.08.2022  Postare referitoare la campania de prevenire a traficului și

consumului de substanțe interzise cu copiii  cu vârsta de peste 13 ani

despre existența legii 143/2000. 

06.08.2022 Postare referitoare la campania polițiștilor de la Prevenirea

Criminalității, împreună cu cei de la Siguranță Școlară, adresată copiilor

referitoare  la  consumul  de  substanțe  și  cum  îți  afectează  simțurile

alcoolul sau drogurile.

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook

02.08.2022 Postare referitoare la un jandarm aflat în timpul liber care a

găsit și predat o sacoșă care conținea 12.000 de euro.

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

01.08-08.08.2022  Pompierii  au  intervenit  pentru  gestionarea  a  1468

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

02.08.2022  Postare  referitoare  la  desfășurarea  unui  exercițiu  pentru

verificarea capacității  de răspuns în cazul unui seism. Acțiunile pentru
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gestionarea  situațiilor  de  urgență  produse au  avut  loc  în  incinta  unei

platforme dezafectate, respectiv la un operator economic cu rezervoare

GPL.

06.08.2022 Depunerea  jurământului  de  către  noi  veniții  în  echipa

pompierilor ISU B-If. 

07.08.2022 Intervenție  dificilă  pentru  stingerea  unui  incendiu  care  a

izbucnit la mansarda unui bloc din Popești-Leordeni. 
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