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Raport de monitorizare a activităților instituțiilor membre ATOP             

30.01-05.02.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Comunicate referitoare la activitățile curente: se solicită sprijinul 

cetățenilor în vederea depistării unui bărbat de 50 de ani care a plecat în 

data de 28 ianuarie din incinta unui spital din Sectorul 5 și nu a revenit 

până în prezent la domiciliu. Au fost puse în executare 60 de mandate de 

percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, 

Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman, într-un dosar penal în care 

sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune 

fiscală în formă continuată și agravată. In perioada 2019-2022, persoanele 

ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind mai 

multe societăți comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat și declarat fiscal 

mai multe achiziții ce nu ar fi avut conținut economic, producând un 

prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro; vor fi puse în executare 31 

de mandate de aducere emise pe numele bănuiților, în vederea audierii 

acestora. Reținerea unui bărbat, în vârstă de 33 de ani, bănuit de 

săvârșirea infracțiunii de tentativă de tâlhărie calificată. 

Facebook 

31.01.2023 Postare referitoare la campania desfășurată de către polițiștii 

de la Serviciul Siguranță Școlară împreună cu reprezentanții altor instituții 

publice cu ocazia "Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală". 

01.02.2023 Preluare a mesajului MAI referitor la obținerea certificatului de 

cazier judiciar online. 
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02.02.2023 Campanie de prevenire a traficului și consumului de droguri 

desfășurată în scopul educării elevilor.  

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Facebook 

31.01.2023 Comunicat referitor la acțiunea unui echipaj de jandarmi care 

a răspuns sesizării unei angajate a unui fast food referitoare la un băiețel 

de 7 ani care plecase de acasă și nu știa să se întoarcă.  

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

30.01-03.02.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1274 

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

30.01.2023 Prezentarea noii aplicații a DSU. 

02.02.2023 Postare referitoare la vizita delegației condusă de comisarul-

șef Aleksandar Dzhartov, directorul Direcției Generale Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă din Bulgaria care a fost interesată de 

funcționarea sistemului integrat de urgență din România, atât din punct de 

vedere legislativ, cât și operațional.  
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4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website 

20.02.2023 Comunicat referitor la controalele efectuate în cea de-a doua 

jumătate a lunii ianuarie pentru verificarea modului în care operatorii 

economici sortează, sau nu, deșeurile menajere; valoarea amenzilor a fost 

de 120.500 lei. 

 

 

 

 

 


