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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre 

ATOP      

          07-13.11.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Website  

Comunicate referitoare la activitățile curente: reținerea a trei tineri, cu 

vârste cuprinse între 15 și 18 ani, față de care sunt efectuate cercetări sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat (telefoane mobile); reținerea 

unui bărbat în vârstă de 27 de ani, față de care sunt efectuate cercetări 

într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și distrugere. 

 

Facebook 

13.11.2022  

Agenții de poliție din cadrul DGPMB au continuat activitățile de prevenire 

în rândul persoanelor în vârstă, considerate vulnerabile pentru a le face 

cunoscute metodele prin care pot fi înșelate de către răuvoitori; 

13.11.2022 

În data de 12.11.2022 a fost declanșat mecanismul „Alertă răpire copil”, și 

s-a constituit celula de criză în cazul dispariției celor două minore din 

comuna Vama Buzăului, județul Brașov. 
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Cele două minore din județul Brașov pentru care au fost declanșate ample 

căutări, au fost depistate în județul Prahova. Bărbatul, în vârstă de 42 de 

ani, bănuit de săvârșirea faptei se află în custodia polițiștilor, în vederea 

stabilirii cu exactitate a stării de fapt. Cercetările în cauză sunt continuate 

în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de 

libertate în mod ilegal; 

12.11.2022 

Agenți de poliție din cadrul Secției 20 Poliție au desfășurat activități de 

prevenire la o grădiniță din capitală. 

 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

08.11.2022  

Preluare a comunicatului SRI referitor la exercițiul antiterorist care va avea 

loc în mai multe puncte din București, județul Giurgiu și județul Brașov. 

Exercițiul presupune inclusiv utilizarea de muniție de manevră și de 

mijloace pirotehnice; cetățenii care devin martori ai evenimentelor sunt 

rugați să urmeze indicațiile echipelor de securitate a exercițiului. 
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3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

"DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

07-11.11.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1298 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

13.11.2022 

Inspectorii de prevenire au desfășurat acțiuni de control inopinate la 

operatori economici din municipiul București și județele Iași și Călărași. 

Acțiunile au fost coordonate de la nivel central, de către IGSU. Misiunile 

au vizat obiective cu aglomerări de persoane, iar scopul principal urmărit 

fiind acela al respectării numărului maxim de utilizatori și accesibilitatea 

căilor de evacuare. La unul dintre operatorii economici verificați în 

municipiul București la care s-a constatat depășirea numărului maxim de 

utilizatori, dar fără atingerea pragului pentru încălcarea gravă a cerinței de 

securitate la incendiu (până la 10% din numărul maxim stabilit, conform 

legii), a fost aplicată amendă în cuantum de 30.000 lei; 

13.11.2022 

În perioada 21-29.11.2022, ISU B-IF organizează o nouă etapă de 

recrutare a persoanelor care doresc să devină voluntari; 

10.11.2022 Postare referitoare la exercițiul desfășurat pentru verificarea 

modului de gestionare a unei situații de urgență la Aeroportul Internațional 

„Henri Coandă” București. Potrivit scenariului, la o aeronavă aflată în zbor 

s-a produs un incendiu, care a impus aterizarea de urgență. Echipele de 
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salvatori au intervenit pentru stingerea incendiului, respectiv pentru 

evacuarea celor 30 de persoane aflate la bord și acordarea primului ajutor 

calificat. 

 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL 

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

12.11.2022 

Echipajele Poliției Locale a Municipiului București alături de agenții Brigăzii 

Rutiere București și Poliția Locală sector 2 au asigurat fluența traficului în 

zona Pasajului Doamna Ghica, unde, începând din data de 12.11.2022 se 

vor aplica restricții de circulație. Aceștia vor acționa pe toată perioada 

menținerii restricțiilor, pentru asigurarea fluidizării traficului rutier și 

pietonal și pentru prevenirea producerii de ambuteiaje. 

 

5. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

10.11.2022 Postare referitoare la participarea domnului prefect Toni 

Greblă la Gala anuală a premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 

România.  

 

 


