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1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicate  referitoare  la  activitățile  curente:  reținerea  unui  tânăr,  în

vârstă  de  17  ani,  față  de  care  sunt  efectuate  cercetări  sub  aspectul

săvârșirii  infracțiunii  de  tâlhărie  calificată;  punerea  în  aplicare  a  unui

mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar

în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii  infracțiunilor de

fals informatic și  înșelăciune; se solicită ajutorul  populației  în vederea

depistării unui minor în vârstă de 10 ani care a dispărut din Sectorul 2,

din fața imobilului de domiciliu.

Facebook

14.09.2022 Postare  referitoare  la  prinderea  unor  persoane  care  prin

înșelăciune au creat un prejudiciu de 180.000 lei  prin "vânzarea" fără

livrare de materiale de construcții și peleți de foc. 

15.09.2022  Postare  referitoare  la  desfășurarea  unei  campanii  de

prevenire privind circulația rutieră și alte aspecte ale profesiei de polițist

în cadrul de la Școlii nr.7. 
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2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website

15.09.2022 Comunicat referitor la măsurile de ordine și siguranță publică

dispuse pentru desfășurarea în bune condiții a partidei de fotbal dintre

echipele  FCSB și  RSC ANDERLECHT,  în  cadrul  Europa Conference

League, care va avea loc pe stadionul Arena Națională. 

Facebook

16.09.2022  Cu  ocazia  meciului  de  fotbal  dintre  FCSB  și  RSC

ANDERLECHT,  disputat  pe  Arena  Națională,  Jandarmeria  Capitalei

adresează  mulțumiri  spectatorilor  participanți  la  jocul  sportiv  pentru

modul în care au ales să-și încurajeze echipa favorită. Invitația la fair-

play  a  ajuns  la  cei  prezenți  în  tribunele  stadionului  și  a  făcut  ca

evenimentul să fie unul fără incidente. 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

13.09.2022  Mesajul  inspectorului  general  al  IGSU  cu  prilejul  Zilei

Pompierilor Români

13.09.2022  În acest an, Ziua Informării  Preventive s-a desfășurat  sub

sloganul  "Împreună  pentru  Siguranță".  În  acest  context,  au  fost

organizate  activități  de  informare  preventivă:  au  fost  popularizate

informații  despre tipurile de risc, cunoașterea modului de apelare 112,

cunoașterea și exersarea modului de comportare în cazul producerii unor
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situații de urgență – incendiu, cutremur, inundație, elemente de muniții

neexplodate  din  timpul  conflictelor  militare.  Activitățile  informativ-

educative urmăresc conștientizarea populației asupra pericolelor la care

se  poate  expune  în  cazul  nerespectării  măsurilor  și  regulilor  de

comportare specifice tipurilor de situații de urgență. 

12-15.09.2022  Pompierii  au intervenit pentru gestionarea a 637 situații

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

animale, deblocări din medii ostile vieții.

Facebook

12.09.2022 Postare  referitoare  acțiunea  de  stingere  a  unui  incendiu

produs la mansarda unui bloc din localitatea Voluntari.

13.09.2022  Postări  referitoare  la  Ziua  Pompierilor  Români  și  omagiul

adus eroilor căzuți la datorie în luptele din Dealul Spirii. 

13.09.2022 Ziua Informării Preventive.

14.09.2022 Postare referitoare la vizita la sediul DSU a unei delegații din

Republica Polonă, condusă de comandantul șef al pompierilor din țara

vecină.  Delegația  polonă  a  efectuat  o  vizită  la  Inspectoratul  pentru

Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov și la Centrul Municipal

Integrat  pentru  Situații  de  Urgență  București-Ilfov,  unde  se  află

dispeceratul  care  reunește  toate  structurile  de  urgență  aflate  în

coordonarea DSU (pompieri,  SMURD, Serviciul  de Ambulanță SABIF)

dar și Poliția și Jandarmeria.

14-19.09.2022  Prezentarea  membrilor  echipei  câștigătoare  din  cadrul

competiției  World  Rescue  Challenge:  Tătaru  Lucian  Ionuț,  Valentin

Cimpoeru, Bodnarenco Cristian, Ionuț Ioțe formator SMURD și antrenor

al echipei și Lucian Ciongaru coordonatorul activității de pregătire și de

participare a lotului reprezentativ al ISUBIF la competiția din Luxemburg.
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4. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

13.09.2022  Mesajul  prefectului  Municipiului  București,  domnul  Toni

Greblă cu prilejul sărbătoririi Zilei Pompierilor din România și împlinirii a

174 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii.
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