
Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP      

24-30.10.2022

1. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website 

Comunicat  referitor  la  acțiunea  polițiștilor  din  cadrul  Serviciului  de

Investigare  a  Criminalității  Economice  Sector  1,  sub  supravegherea

Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care au pus în aplicare 2

mandate de percheziție domiciliară și 10 mandate de aducere, emise pe

numele  unor  persoane,  la  mai  multe  adrese  din  Capitală  și  județele

Dâmbovița  și  Ialomița,  într-un  dosar  privind  săvârșirea  infracțiunii  de

evaziune fiscală.

Facebook

29.10.2022  Postare referitoare la depistarea a 35 de conducători auto

care și-au riscat nu doar propria viață ci și pe a celorlalți parteneri de

trafic, prin deplasarea cu o viteză excesivă pe sectoarele de drum din

Municipiul București. 

 

2. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  JANDARMI  A  MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Website

1



24.10.2022 Comunicat referitor la măsurile dispuse pentru deplasarea în

condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion, precum şi pentru

asigurarea  unui  climat  de  siguranţă  la  nivelul  Capitalei  cu  ocazia

desfășurării  marți,  25.10.2022,  începând cu  orele  17:00,  pe  stadionul

Steaua a partidei de fotbal dintre echipele CSA Steaua București și ASC

Oțelul Galați, în cadrul Ligii a II-a. 

Facebook

24-25.10.2022 Postări referitoare la cele 700 de locuri scoase la concurs

pentru admiterea în școlile postliceale ale Jandarmeriei Române în care

se formează subofițeri, în perioada octombrie-decembrie 2022.

27.10.2022  Postare  referitoare  la  întâlnirile  reprezentanților  statelor

membre ale Forumului Salzburg, alături de experți din cadrul structurilor

Ministerului Afacerilor Interne, ce se vor desfășura timp de două zile la

sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

28.10.2022  Jandarmeria Capitalei transmite mulțumiri tuturor instituțiilor

implicate și Patriarhiei Române pentru colaborare și buna organizare pe

toată perioada evenimentului religios ocazionat de Sărbătoarea Sfântului

Dimitrie cel Nou, în zona Dealului Mitropoliei. 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ "DEALUL

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV 

Website

24-28.10.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1263 situații

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

animale, deblocări din medii ostile vieții.
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Facebook

25.10.2022 Postare referitoare la câștigarea locului I la proba de 200 m

liber  în  cadrul  competiției  de  înot  organizate  de  Ministerul  Afacerilor

Interne  de  către  Andrei  Iacob,  soldat  profesionist  al  Detașamentului

Morarilor.

26.10.2022 Postare referitoare la organizarea concursului de admitere la

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”

Boldești sesiunea octombrie-decembrie 2022.

30.10.2022 Mesaj comemorativ COLECTIV 30.10.2015.

4. DIRECȚIA  GENERALĂ  DE  POLIȚIE  LOCALĂ  ȘI  CONTROL  A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website

25.10.2022  Comunicat referitor la depistarea și amendarea a peste 50

de falși parcagii care acționează în centrul Capitalei, acolo unde și-au

făcut un obicei din a cere, fără nici un drept legal, bani de la șoferi în

schimbul oferirii de locuri de parcare pe domeniul public. 

5. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Website și Facebook

25.10.2022 Prefectul  Municipiului  București,  domnul  Toni  Greblă,  a

participat alături de Primarul General, domnul Nicușor Dan la ceremonia
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organizată la monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul

Carol I cu ocazia zilei Armatei României. 

28.10.2022  În  ședința  Colegiului  Prefectural,  prefectul  a  solicitat

autorităților  publice  locale  cu  atribuții  în  domeniul  controlului  ca,  în

următoarea perioadă, să se pregătească foarte bine, astfel încât acțiunile

pe care le vor desfășura în ultima parte a anului să fie la cele mai înalte

standarde, cu accent pe protejarea sănătății  consumatorilor,  dar și  pe

desfășurarea în bune condiții a activităților economice.
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