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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP       

22 - 28.08.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website 

25.08.2022 

Comunicat referitor la prinderea unui bărbat pe numele căruia era emis un 

mandat de arestare,  emis de către autoritățile din Republica Moldova, într-

un caz de omor săvârșit cu cruzime; 

24.08.2022 

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul 

de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul serviciilor de 

investigare a criminalității economice - Sectoarele 1 - 6, au pus în 

executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 8 ordonanțe de ridicare 

înscrisuri.  Din datele și probele administrate în cauză a rezultat 

presupunerea rezonabilă că, în perioada 2019 - 2021, 8 societăți 

comerciale ar fi efectuat livrări de telefoane mobile, pe tot teritoriul țării, 

fără a evidenția în contabilitate veniturile realizate, în valoare de peste 

9.000.000 de lei; 

23.08.2022 

Polițiștii Secției 8 Poliție au depistat și condus la audieri un bărbat, bănuit 

de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. 
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Facebook 

25.08.2022 

În timp ce patrulau, în Sectorul 3, polițiștii Secției 12 au observat un bărbat, 

care nu reușea să înțeleagă cum funcționează o bicicletă pliabilă.  

Deși spunea că-i a lui, nu știa cum s-o asambleze și nici nu-și mai amintea 

exact de unde a "cumpărat-o", așa că l-au ajutat ei cu instrucțiunile.  

Cel care știe s-o folosească și demonstrează că-i aparține, e așteptat la 

Secția 12 pentru a o recupera; 

 

24.08.2022 

Comunicat referitor la prinderea mai multor persoane care s-au folosit de 

8 societăți comerciale "fantomă", pentru a pierde urma tranzacțiilor, iar 

acum sunt cercetați pentru evaziune fiscală. 

Au vândut telefoane, în valoare de 9.000.000 lei, fără să declare veniturile 

realizate și fără să plătească taxe. 

 

 

2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL  

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

22 – 28.08.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.328 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. În perioada menționată s-au 
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efectuat 49 controale de prevenire și au fost aplicate 171 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 45.000 lei.  

 

Facebook 

23.08.2022  

Comunicat referitor la atenționarea meteorologică de cod portocaliu emisă 

de Administrația Națională de Meteorologie pentru Municipiul București; 

22.08.2022 

Comunicat referitor la atenționarea meteorologică de cod galben emisă de 

Administrația Națională de Meteorologie valabilă pentru Municipiul 

București. 

 

3. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

25.08.2022  

Comunicat referitor la întrevederea domnului prefect Toni Greblă cu 

ambasadorul statului Qatar, excelența Sa domnul Osama Yousef 

Abdullah Alqaradawi, la sediul Prefecturii Municipiului București.  În cadrul 

întrevederii, a fost evocat stadiul foarte bun al dialogului dintre cele două 

state și a fost reconfirmat interesul pentru creșterea schimburilor 

comerciale și a investițiilor, respectiv dezvoltarea cooperării sectoriale 

bilaterale. 


