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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP 

09-15.01.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website 

Comunicate referitoare la activitățile curente: polițiștii de la Secția 2 

împreună cu colegilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări 

au desfășurat activități de verificare a legalității șederii studenților străini 

cazați într-un campus universitar din Sectorul 1. În urma acțiunilor 

desfășurate au fost verificate 10 cămine studențești, 39 de cetățeni străini 

fiind legitimați și verificați în bazele de date; nu au fost constate încălcări 

ale OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România. Polițiștii Secției 9 

au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în Capitală, într-

un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

de furt calificat.  

 

Facebook 

10.01.2023 Postare referitoare la intervenția salvatoare a unui polițist aflat 

în misiune de patrulare în centrul Capitalei, care auzind prin stație anunțul 

că o femeie amenința că se aruncă în Dâmbovița, nu a ezitat să se arunce 

în apă pentru a o salva.   

11.01.2023 Recomandări pentru evitarea producerii de accidente rutiere.   

13.01.2023 Postare referitoare la campania desfășurată de polițiștii de la 

Prevenirea Criminalității care au purtat discuții cu cei mici și le-au oferit 

sfaturi despre cum să evite să devină victime atunci când merg spre 
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școală, când sunt abordați de persoane necunoscute, chiar și în mediul 

online.  

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Facebook 

09.01.2023 Postare referitoare la intervenția unui tânăr jandarm aflat în 

timpul liber care a gestionat exemplar locul unui accident cu victime de pe 

autostrada A 1.  

14.01.2023 Postare referitoare la vizita la sediul D.G.J.M.B. a atașatului 

de securitate internă pentru România și Republica Moldova al Ambasadei 

Franței la București, domnul colonel Laurent Collorig.  

 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

Website 

09-15.01.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 2528 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

09.01.2023 Postare referitoare la comemorarea eroilor salvatori, membrii 

ai elicopterului SMURD care și-au pierdut viața în accidentul din anul 2006 

în timpul desfășurării unei misiuni aero-medicale.  
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4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

09.01.2023 Comunicat referitor la prinderea unui bărbat care ardea cabluri 

electrice în Parcul Național Văcărești; voia să topească izolația și să vândă 

cuprul din interior. Acesta a fost identificat și predat Poliției Române.  

10.01.2023 Comunicat referitor la acțiunea desfășurată în Centrul Vechi; 

opt terase și restaurante au fost sancționate cu amenzi în valoarea de 

26.600 lei.  

13.01.2023 Comunicat referitor la acțiunile polițiștilor locali menite a 

descuraja și sancționa parcarea neregulamentară, în special cea care 

obstrucționează trotuarele, trecerile de pietoni, stațiile STB sau accesul în 

instituțiile publice.  

 

 

5. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook  

 

10.01.2023 Comunicat referitor la solicitarea Prefectului Municipiului 

București către Primarul General și Primarii de Sector de a dispune de 

urgență măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de 

depozitare a deșeurilor și intensificare a eforturilor privind colectarea 

selectivă a deșeurilor având în vedere că la sfârșitul anului 2022 au expirat 

contractele referitoare la acest serviciu public important pentru cetățeni.  

 


