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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP 

26.12.2022-01.01.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Comunicate referitoare la activitățile curente: se solicită sprijinul populației 

în vederea depistării unui bătrân de 89 de ani care la data de 23 decembrie 

a plecat de la adresă din Sectorul 3 și nu a revenit până în prezent; se 

solicită sprijin în vederea depistării unei tinere în vârstă de 25 de ani care 

a plecat de la o adresă din Sectorul 2 la data de 24 decembrie și nu a mai 

revenit la domiciliu; polițiștii Serviciului Investigații Criminale au depistat 

un bărbat de 49 de ani urmărit internațional, pe numele căruia autoritățile 

din Statele Unite ale Americii au emis mandat de extrădare fiind cercetat 

pentru infracțiuni de criminalitate organizată, trafic internațional de droguri 

de mare risc și spălare de bani; punerea în executare a șase mandate de 

percheziție la locuințele și spațiile autorizate dintr-o piață din Sectorul 2 și 

confiscarea a 2.470 kg de articole pirotehnice deținute în vederea 

comercializării; prinderea în flagrant delict a unui bărbat, imediat după 

săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda "accidentul"; se 

solicită sprijinul cetățenilor în vederea depistării unei femei în vârstă de 53 

de ani care din data de 20 decembrie nu a mai putut fi contactată telefonic 

de către familie.  

 

Facebook 

29.12.2022 Postare referitoare la folosirea în mod responsabil a 

materialelor pirotehnice. 
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30.12.2022 Postare referitoare la depistarea și încarcerarea a 2 bărbați 

care aveau de executat pedepse cu închisoarea.   

 

2.DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

30.12.2022 Comunicat privind intensificarea măsurilor de ordine și 

siguranță publică și suplimentarea dispozitivelor de jandarmerie care vor 

acționa în zonele unde există posibilitatea constituirii de aglomerări de 

persoane, în perioada 31.12.2022 – 02.01.2023.  

Facebook 

30-31.12.2022 Postări cu sfaturi pentru protejarea animalelor de 

companie de zgomotele provocate de materialele pirotehnice și despre 

folosirea responsabilă a materialelor pirotehnice.    

   

 

2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

Website 

27-30.12.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1076 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

30.12.2022 Postare referitoare la intervenția cu 15 autospeciale pentru 

stingerea unui incendiu produs la 12 vagoane dezafectate și limitarea 
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propagării acestuia la celelalte vagoane din componența garniturilor de 

tren staționate, aflate în zona de triaj din Calea Giulești. 

01.01.2023 Postare referitoare la acțiunile desfășurate în noaptea de 

Revelion pentru stingerea a 22 de incendii provocate de articolele 

pirotehnice utilizate necorespunzător, soldate doar cu pagube materiale.  

 

 

4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website 

31.12.2022 Comunicat referitor la depistarea unei cățelușe furate în urmă 

cu doi ani și înapoierea acesteia stăpânilor.  

 

 

 


