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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre 

ATOP      

          13-19.03.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Facebook 

19.03.2023 

Comunicat referitor la reținerea unui bărbat acuzat de viol, lipsire de 

libertate, șantaj și violarea vieții private; 

18.03.2023 

Comunicat referitor la reținerea unui bărbat care organiza clandestin jocuri 

de noroc, câștigând mii de euro și zeci de mii de lei din această activitate. 

Participanții plăteau între 500-1.500 lei ca să intre în joc, însă bărbatul a 

ignorat faptul că desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre 

activitățile din domeniul jocurilor de noroc, se pedepsește; 

16.03.2023 

Comunicat referitor la reținerea a 3 bărbați, pentru modul în care au reușit 

să obțină 75.000 de euro, în dauna unor firme de închiriat mașini; 

 

 Comunicat referitor la reținerea unui bărbat pentru înșelăciune și fals în 

înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, pentru modul în 

care a reușit să obțină suma de 85.000 euro lăsând impresia că urma 

să-și creeze propria monedă virtuală; 
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 Agenți de poliție din cadrul DGPMB au stat de vorbă cu elevii despre 

drepturi și obligații, bullying, ciberbullyng, dar și violența domestică în 

cadrul programului „Școala Altfel”. 

15.03.2023 

Campanie de educație rutieră pentru elevii Școlii gimnaziale „George 

Bacovia”; 

14.03.2023 

 Agenții Brigăzii Rutiere au desfășurat în weekend o activitate în 

colaborare cu inspectori din cadrul RAR pentru a preveni accidentele de 

circulație înregistrate pe fondul deficiențelor tehnice ale vehiculelor și 

diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost 

efectuate modificări neomologate sistemului de evacuare a noxelor. 

Rezultatele obținute în urma activităților de control, au fost următoarele: 

35 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 30.000 lei 

pentru deficiențe tehnice; 15 certificate de înmatriculare au fost reținute; 4 

seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost ridicate. 

 

2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

"DEALUL SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

13-19.03.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1.316 situații 

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

animale, deblocări din medii ostile vieții. În perioada menționată s-au 

efectuat 34 controale de prevenire și au fost aplicate 83 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum de 48.500 lei. 
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Facebook 

16.03.2023 

În perioada 14-19 martie 2023, o delegație din Mauritania va desfășura o 

vizită de lucru în România, în cadrul proiectului PROMEDEUS - NATO - 

Science for Peace and Security (SPS) "Civil Protection and Emergency 

Medical Care in Mauritania”. 

Delegația formată din șeful protecției civile din Mauritania dar și alți 

reprezentanți ai componentei medicale din această țară vor vizita mai 

multe puncte strategice din țara noastră corelate domeniului 

managementului situațiilor lor de urgență, în vederea realizării unei imagini 

de ansamblu a întregului sistem integrat național românesc de urgență.  

Proiectul PROMEDEUS își propune să creeze un sistem integrat, să 

îmbunătățească asistența medicală de urgență și de pre-spital dedicată 

gestionării situațiilor de urgență zilnice și riscurilor excepționale, pentru a 

răspunde provocărilor în materie de protecție civilă și sănătate publică în 

Mauritania. 

 

3. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL 

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

14.03.2023 

Comunicat referitor la acțiunea întreprinsă de echipajele DGPLCMB 

pentru descurajarea conducătorilor auto care ocupă fără drept locurile de 

parcare destinate exclusiv celor cu dizabilități.  
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4. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Website și Facebook 

19.03.2023 

Comunicat referitor la celebrarea „Zilei pașaportului românesc – 19 

martie”, prilej cu care a fost deschisă o expoziție dedicată celui mai 

important document de călătorie, la Muzeul Național de Istorie a României; 

16.03.2023 

Comunicat referitor la participarea domnului prefect Toni Greblă la 

evenimentul organizat de Ministerul Afacerilor Interne cu prilejul celebrării 

celor 111 ani de istorie a documentului de călătorie românesc și a celor 

15 ani de biometrie de la lansarea primului pașaport electronic românesc. 


