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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP      

          27.02-05.03.2023 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

02.03.2023 Comunicat referitor la punerea în executare a unui mandat de 

percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal în care sunt 

efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în 

formă continuată în legătură cu un bărbat în vârstă de 21 de ani bănuit că 

în perioada 28.10-09.11.2022 a efectuat pe o platformă online mai multe 

comenzi de articole vestimentare și telefoane mobile, utilizând conturi 

fictive (identități nereale) și solicitând apoi returul produselor, cauzând un   

prejudiciu de peste 25.000 lei.  

 

Facebook 

28.02.2023 Postare referitoare la campania de verificare a conducătorilor 

auto desfășurată pe parcursul week-end-ului încheiată cu 113 sancțiuni 

contravenționale, 24 infracțiuni rutiere, 55 de permise și 11 certificate de 

înmatriculare reținute. 

02.03.2023 Postare referitoare la vizita la Secția 8 Poliție a mai multor copii 

de grădiniță în cadrul programului "Săptămâna altfel". 

05.03.2023 Postare referitoare la acțiunea desfășurată de polițiștii din 

Sectorul 5, însoțiți de colegii de la Brigada Rutieră, de la Poliția Canină, 

dar și de la colegii de la Serviciul de Acțiuni Speciale în scopul prevenirii 

și combaterii faptelor antisociale, prevenirea și combaterea consumului și 
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comercializării substanțelor interzise, dar și depistarea persoanelor 

urmărite sau dispărute.  

 

 

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

 

Facebook  

27.02-03.03 Postări referitoare la activitățile desfășurate în cadrul 

programului "Săptămâna altfel".  

02.03.2023 Postare referitoare la acțiunile salvatoare ale doi tineri 

jandarmi care au intervenit prompt salvând viețile a două persoane, 

victime ale unor accidente.       

 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

 

Website 

27.02-03.03.2023 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1347 

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

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

27.02-04.03.2023 Postări referitoare la activitățile de conștientizare și 

pregătire a populației privind modul de reacție și comportament pentru 
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eventuale situații de urgență desfășurate în cadrul evenimentului 

"Săptămâna Protecției Civile" desfășurat în perioada 25.02-04.03.2023, 

precum și a exercițiului de alarmare publică desfășurat pe 1 martie, ora 

10:00 pentru verificarea funcționării sirenelor din București și județul Ilfov.  

 

4. INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

Facebook 

27.02.2023 Postare referitoare la exercițiul de alarmare publică din data 

de 1 martie ora 10:00 pentru verificarea funcționării sirenelor din București.  

 

 

 

 


