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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre 

ATOP       

31.10-06.11.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

Website 

03.11.2022 

Comunicat referitor la perchezițiile desfășurate de către polițiștii DGPMB- 

Secția 20 la sediul unei societăți comerciale din sectorul 6, într-un dosar 

penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

înșelăciune și complicitate la înșelăciune, în formă continuată. Prejudiciul 

în cauză se ridică la peste 150.000 de lei; 

Comunicat referitor la prinderea de către polițiști ai Serviciului de Pregătire 

Profesională a unui bărbat care avea asupra lui o armă albă și amenința 

cu aceasta; 

01.11.2022 

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - 

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub 

supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus 

în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în Capitală, într-un dosar 

privind săvârșirea infracțiunii de deținere sau comercializare pe teritoriul 

României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau 

marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de 

țigarete. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat 

presupunerea rezonabilă că, în perioada august 2021 - prezent, mai multe 
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persoane ar fi comercializat, în Sectorul 5 al Capitalei, importante cantități 

de țigarete, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător. 

Facebook 

06.11.2022 

Agenții de poliție din cadrul DGPMB au continuat activitățile de prevenire 

a violenței domestice și au stat de vorbă cu oamenii pe care i-au întâlnit 

pe stradă, în lăcașurile de cult, cluburi ale seniorilor și asociațiile de 

proprietari.  

05.11.2022 

Vizita câinilor polițiști a fost un motiv de bucurie pentru copiii de la Școala 

Gimnazială Bacovia. Le-au făcut o demonstrație pentru a înțelege rolul 

important pe care îl are câinele la muncă de poliție și le-au oferit celor mici 

multe sfaturi utile. 

04.11.2022 

Secția 25 Poliție a fost vizitată de 130 de copii. 

03.11.2022 

Comunicat referitor la prinderea de către polițiști ai Serviciului de Pregătire 

Profesională a unui bărbat care avea asupra lui o armă albă și amenința 

cu aceasta; 

Comunicat referitor la participarea Poliției Române la realizarea unui serial 

care va difuzat începând cu data de 14 noiembrie 2022 la postul de 

televiziune AXN. Scopul participării Poliției Române la realizarea acestui 

serial îl reprezintă promovarea activității și pregătirii profesionale a 

polițiștilor români, informarea corectă a cetățenilor cu privire la drepturile 

și obligațiile lor, dar și pentru pregătirea antiinfracțională a acestora; 
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01.11.2022 

Poliția Capitalei și-a mărit echipa cu 283 de agenți de poliție. 

 

2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

"DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

31.10 – 06.11.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 990 

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții. În perioada menționată s-

au efectuat 20 controale de prevenire și au fost aplicate 75 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 144.000 lei. 

Facebook 

03.11.2022 

Comunicat referitor la reguli de comportare în caz de cutremur. 

 

3. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI 

CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 
 
04.11.2022 
 
Polițiștii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B.- Serviciul Poliția Animalelor au 

sancționat cu suma de 3.000 de lei proprietarul unui câine rasa amstaff, 

câine dintr-o rasă periculoasă pentru abandonarea pe domeniul public 
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fără hrană, apă. Câinele abandonat a fost preluat de ASPA și transportat 

la centrul specializat din Bragadiru. 

 

4. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

03.11.2022  

Comunicat referitor la participarea domnului prefect Toni Greblă alături de 

o delegație formată din oficiali francezi la ceremonia organizată în Parcul 

Cișmigiu, în memoria eroilor francezi căzuți pe pământ românesc, în 

timpul Primului Război Mondial.  


