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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre 

ATOP      

          23-29.01.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Facebook 

28.01.2023 

 Informare a Poliției Capitalei cu privire la sprijinul acordat de către agenții 

de poliție echipajelor de deszăpezire și măsurile dispuse pentru fluidizarea 

traficului. Recomandare la prudență adresată conducătorilor auto ținând 

cont de condițiile meteo nefavorabile; 

27.01.2023 

Recomandare la prudență adresată conducătorilor auto ținând cont de 

condițiile meteo nefavorabile. 

 

 

2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

"DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

16-22.01.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.969 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. În perioada menționată s-au 
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efectuat 19 controale de prevenire și au fost aplicate 67 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 92.000 lei. 

Facebook 

29.01.2023 

Informare cu privire la lansarea unei aplicații pentru telefoanele mobile 

aparținând Departamentului pentru Situații de Urgență; 

28.01.2023 

Echipajele ISU B-IF au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 

un spațiu pentru depozitare din Șoseaua de Centură. Suprafața afectată 

a fost de 2000 mp. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 

în mod progresiv 16 autospeciale de stingere cu apă și spumă, care au 

acționat pentru limitarea efectelor incendiului și protejarea vecinătăților. 

Pentru informarea și avertizarea populației a fost remis un mesaj prin 

sistemul RoAlert. De asemenea, echipajele SMURD au acționat pentru 

acordarea primului ajutor calificat pentru patru persoane cu atac de 

panică, respectiv expunere la fum. 

 

 

3. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL 

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

28.01.2023 

Comunicat referitor la acțiunea întreprinsă de echipajele DGPLCMB 

pentru verificarea modului în care operatorii de salubritate își desfășoară 

activitatea și respectă procedurile de intervenție, conform dispoziției 
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Primarului General al Capitalei privind deszăpezirea la nivelul Municipiului 

București. Conform raportărilor operatorilor de salubritate, în noaptea de 

vineri spre sâmbătă, în Capitală, pentru deszăpezire, erau pregătiți să 

acționeze 318 utilaje și 308 lucrători manuali, astfel: 

Sectorul 1 - 50 utilaje și 118 lucrători manuali;  

Sectorul 2 - 55 utilaje și 40 lucrători manuali ; 

Sectorul 3 - 38 utilaje și 50 lucrători manuali; 

Sectorul 4 - 72 utilaje și 30 lucrători manuali;  

Sectorul 5 - 47 utilaje și 30 lucrători manuali; 

Sectorul 6 - 56 utilaje și 40 lucrători manuali. 

 
27.01.2023 
 
În urma avertizărilor emise de A.N.M, polițiștii locali din cadrul Direcției 

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București au acționat 

împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Poliție Rutieră și a polițiilor 

locale de sector pentru depistarea zonelor în care există posibilitatea 

depunerii de zăpadă, a acumulărilor de apă în carosabil și a formării de 

polei; 

 

25.01.2023 
 
Promovarea mesajului ASPA care continuă campania de sterilizări și 

microcipări gratuite pentru câinii de rasă comună cu deținător în acest 

weekend în sectoarele 1, 2 și 4 din București. 
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4. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

27.01.2023 

Comunicat referitor la participarea domnului prefect Toni Greblă la 

ceremonia dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului 

la Templul Coral din Capitală. 


