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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre 

ATOP      

          14-20.11.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Facebook 

20.11.2022 

Împreună cu Asociația EDIT, agenții Brigăzii Rutiere au promovat 

importanță educației rutiere în școli; 

19.11.2022 

Agenții Brigăzii Rutiere au desfășurat activități educativ-preventive la 

Grădinița Montessori Land; 

17.11.2022 

Informare cu privire la derularea campaniei „Alcoolul nu te face mare”, 

campanie care își face prezența pe stadion, la meciurile echipei naționale 

de fotbal și la meciurile U21. Această campanie are ca scop reducerea 

consumului de alcool în rândul tinerilor; 

 Continuă campania de prevenire a consumului de droguri, agenții 

Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității au stat de vorbă cu elevii 

liceului „Nicolae Iorga”; 

16.11.2022 

Mașinile de poliție și câinii polițiști i-au încântat pe copiii care au venit în 

vizită la Secția 23 Poliție. Agenții Brigăzii Rutiere au vorbit despre reguli 



2 
 

de circulație și despre cum să aibă grijă de ei atât la școală cât și în timpul 

liber. 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

20.11.2022 

Datorită intervenției prompte a unui jandarm au fost salvate patru 

persoane, victime ale unui accident rutier grav care a avut loc pe Bd. 

Regina Maria; 

17.11.2022 

Postare referitoare la prinderea de către jandarmi, în sectorul 5 a unui 

bărbat pe numele căruia erau emise trei mandate de arestare pentru trafic 

de droguri de risc și conducerea unui autovehicul fără permis de 

conducere. 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

"DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

14-20.11.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.245 situații 

de urgență, stingere incendii, salvare animale, deblocări din medii ostile 

vieții. În perioada menționată s-au efectuat 39 controale de prevenire și au 

fost aplicate 141 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 116.500 lei. 



3 
 

Facebook 

20.11.2022 

Pentru siguranța celor care aleg să își petreacă timpul liber în locații 

destinate divertismentului, în acest sfârșit de săptămâna (18-20 noiembrie 

a.c.), inspectorii de prevenire au desfășurat acțiuni de control inopinat la 

301 operatori economici din toate județele țării și municipiul București. 

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

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

urmărit a fost verificarea 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 amenda 

în cuantum de 30.000 lei. 

 

 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL 

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website 

15.11.2022 

Polițiștii locali au continuat verificările în piețele din București. În urma 

ultimelor verificări au fost aplicate amenzi de peste 163.000 de lei. 78 de 

agenți economici au fost sancționați contravențional în ultimele două 

săptămâni pentru încălcarea normelor privind comercializarea de produse 

alimentare în piețele bucureștene. Amenzile, în cuantum de 59.800 de lei 
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au fost aplicate conform OG nr. 99/2000 și au vizat, printre altele, nereguli 

referitoare la lipsa personalului calificat de deservire, neafișarea 

programului de funcționare sau lipsa codului CAEN. Totodată, 14 

administratori de piețe care nu au respectat prevederile HG 348/2004 

privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în zone 

publice au fost sancționați cu amenzi de 103.500 de lei.  

Facebook 

20.11.2022 

Poliția Locală a Municipiului București va asigura ordinea și liniștea publică 

pe toată durata desfășurării Târgului de Crăciun din Piața Constituției; 

17.11.2022 

Preluare a postării ASPA București referitoare la startul campaniei de 

sterilizare gratuită pentru 5.000 de câini cu deținător, campania se va 

derula pe o perioadă de 24 de luni; 

Echipajele Poliției Locale a Municipiului București sunt zilnic în teren cu 

misiunea de a sancționa șoferii care parchează neregulamentar (pe 

trotuare sau care blochează circulația rutieră). În paralel, echipe de lucru 

ale companiei Parking București au creat noi locuri de parcare. În Comisia 

Tehnică de Circulație a Municipiului București sunt avizate săptămânal noi 

locuri de parcare, de la începutul lunii au fost avizate 871 de noi locuri de 

parcare în zona centrală. 
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5. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

14.11.2022 

Începând de miercuri, 16 noiembrie 2022, Instituția Prefectului – Municipiul 

București se mută și își va desfășura activitatea în noul sediu din strada 

Batiștei, numărul 13, sector 2, București; 

 

Prefectul Municipiului București a sesizat instanța de judecată, solicitând 

anularea celor cinci dispoziții prin care Primarul Sectorului 1 s-a desemnat 

în funcția de manager de proiect și prin care și-a majorat indemnizația 

lunară cu până la 30%. Urmare a exercitării controlului de legalitate 

efectuat și având în vedere raportul Agenției Naționale de Integritate, 

Prefectul Capitalei a sesizat Tribunalul București, solicitând anularea 

dispozițiilor nr. 715/18.02.2022, 1708/06.05.2022, 2156/07.06.2022, 

2517/05.07.2022 și 2853/01.08.2022 ca fiind nelegale. 

 

 

 

 


