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Raport de monitorizare a activităților instituțiilor membre ATOP       

13-19.02.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Comunicate referitoare la activitățile curente: punerea în aplicare a unui 

mandat de aducere pe numele unui tânăr de 27 de ani bănuit că ar fi 

sustras dintr-o locuință suma de 4.750 lei, prejudiciul fiind recuperat 

integral; se solicită sprijin pentru depistarea unei minore în vârstă de 16 

ani care a plecat de la domiciliul din Sectorul 1 și nu a revenit până în 

prezent; punerea în aplicare a unui mandat de percheziție, în Capitală, la 

domiciliul unui bărbat în vârstă de 39 de ani față de care sunt efectuate 

cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat; punerea în 

aplicare a unui mandat de aducere, în Capitală, pe numele unei femei față 

de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

tâlhărie calificată; punerea în aplicare a două mandate de percheziție 

domiciliară și a unui mandat de aducere emis pe numele unui bărbat în 

vârstă de 73 de ani, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul 

săvârșirii a trei infracțiuni de agresiune sexuală. A avut loc o acțiune de 

prindere în flagrant delict a doi bărbați și a fost puse în aplicare 5 mandate  

de percheziție domiciliară în vederea destructurării unui grup specializat 

în înșelăciuni prin metoda "Accidentul". Au fost prinși în flagrant delict doi 

bărbați de 33, respectiv 45 de ani, imediat după săvârșirea unei infracțiuni 

de furt, în Sectorul 3. Se solicită sprijinul populației pentru depistarea unui 

minor în vârstă de 14 ani care a plecat de la o adresă din Sectorul 2 și nu 

a revenit până în prezent. Au fost puse în aplicare 6 mandate de 

percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care 
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sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism. 

Au fost reținute două persoane, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 36 

de ani, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de înșelăciune, furt, efectuarea de operațiuni financiare în 

mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic.  

 

Facebook 

13.02.2023 Postare referitoare la prinderea unui șofer în vârstă de 31 de 

ani care a condus după ce a consumat substanțe interzise și alcool, 

acțiune care s-a soldat cu rănirea a doi polițiști și a pasagerului care îl 

însoțea pe șoferul care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.  

14.02.2023 Campanie a Brigăzii Rutiere referitoare la pericolele 

conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. 

 

   

 

2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

Website 

15-16.02.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 332 situații de 

urgență: acordarea primului ajutor calificat, stingere incendii, salvare 

animale, deblocări din medii ostile vieții. 
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Facebook 

13.02.2023 Postări referitoare la intervențiile echipelor de salvatori din 

România care continuă căutarea supraviețuitorilor după cutremurul din 

Republica Turcia din data de 6 februarie. 

16.02.2023 Preluare a comunicatului IGSU referitor la întoarcerea acasă 

cu efectiv complet a modulului de salvatori RO-USAR 01 care a intervenit  

în Republica Turcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


