
Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP     

          05-11.09.2022

1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicat  referitor  la  activități curente:  punerea  în  aplicare  a  unui

mandat  de  percheziție  la  domiciliul  unei  persoane  față  de  care  sunt

efectuate  cercetări  sub  aspectul  săvârșirii  infracțiunii  de  tâlhărie

calificată.

Facebook

06-08.09.2022 Postări  referitoare  la  campania  de  donare  de  sânge

organizată în data de 08.09.2022.

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Facebook

06.09.2022  Postare  referitoare  la  organizarea  unui  concurs  pentru

angajarea  a  opt  persoane,  prin  angajare  directă  sau  rechemare  în

activitate.

07.09.2022  Postare  referitoare  la  dezbaterea  publică  organizată  de

ATOP în data de 20 septembrie a.c. 
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3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

05-09.09.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1239 situații

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

animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

07.09.2022  Postare  referitoare  participarea  a  3  pompieri  care  vor

reprezenta instituția la prestigioasa competiție World Rescue Challenge,

organizată în Luxemburg în perioada 7-11 septembrie.

10.09.2022  Postare  referitoare  la  a  XV-a  ediție  a  competiției  „Crosul

Pompierilor”, organizată anual, premergător sărbătoririi Zilei Pompierilor

Români. Evenimentul s-a desfășurat în exteriorul Arenei Naționale și a

fost un bun prilej pentru pompieri de a transmite un mesaj ferm, pentru

susținerea activităților sportive și a unui stil de viață sănătos.

11.09.2022  În  data  de  13  Septembrie  2022,  cu  ocazia  Zilei

Pompierilor din Romania și împlinirii a 174 de ani de la eroicele lupte

din Dealul Spirii, în toate subunitățile de pompieri din București-Ilfov, va

avea loc „Ziua Porților Deschise”, între orele 10:00 - 18:00. 

              Echipa de prim-ajutor a Inspectoratului pentru Situații de

Urgență „Dealul Spirii”  București  - Ilfov, a triumfat la competiția World

Rescue Challenge 2022, desfășurată în Luxemburg. Aceasta s-a clasat

pe primul loc la proba de prim-ajutor, secțiunile "general" și "complex"

(avansat-traumă).
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4. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Facebook

05.09.2022  Postare  referitoare  la  participarea  domnului  prefect  Toni

Greblă la festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar la Colegiul

Național „Gheorghe Lazăr” și la Colegiul Național „Mihai Viteazul”.

5. CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR

Facebook

08.09.2022  Postare  referitoare  la  dezbaterea  publică  organizată  de

ATOP în data de 20 septembrie a.c. 
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