
Luni, 31 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte pun în executare patru mandate 

de percheziție domiciliară, în județele Prahova și Dâmbovița, la persoane bănuite de înșelăciune. 

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie a.c., o femeie, din Orașul Vălenii de Munte, ar fi 

fost contactată telefonic de persoane, care s-au prezentat în mod mincinos ca fiind reprezentanții unui spital, 

și i-au spus că fiul său ar fi suferit un accident rutier grav, solicitându-i și obținând de la aceasta 21.000 de lei 

și 1.400 de euro, în vederea acoperirii unor costuri medicale. 

Polițiștii vor pune în executare 4 mandate de aducere. 

 

Principalele rezultate ale acțiunilor desfășurate de structurile MAI în ultimele 24 de ore 

Menținerea ordinii și liniștii publice, siguranța rutieră, supravegherea și controlul frontierei de stat, stingerea 

incendiilor și acordarea asistenței medicale de urgență au fost principalele misiuni ale efectivelor Ministerului 

Afacerilor Interne în ultimele 24 de ore. 

Astfel, structurile MAI au intervenit la 4.445 de evenimente, dintre care 2.658 circumscrise menținerii ordinii 

publice, iar 1.787 situații de urgență, în special pentru acordarea primului ajutor medical. 

 

Infracționalitate și siguranță rutieră 

În ultimele 24 de ore, la nivelul structurilor de poliție au fost sesizate 685 posibile infracțiuni, dintre care peste 

23% au fost sesizate din oficiu. 

Polițiștii au prins în flagrant 119 de autori de infracțiuni, care au săvârșit 130 de fapte penale, și au depistat 

12 persoane urmărite național sau internațional. 

De asemenea, efectivele de jandarmi au prins în flagrant 7 autori de infracțiuni. 

În urma activităților desfășurate de structurile MAI au fost dispuse măsuri preventive pentru 33 persoane. 

De asemenea, în urma acțiunilor care au vizat menținerea siguranței pe drumurile publice și prevenirea 

accidentelor grave de circulație,  au fost reținute 713 permise de conducere și 189 certificate de înmatriculare. 

 

Sancțiuni contravenționale aplicate 

În cadrul misiunile desfășurate, polițiștii și jandarmii au aplicat peste 10.420 de sancțiuni contravenționale, în 

valoare de aproximativ 3,6 milioane de lei. 

În cursul zilei de duminică, angajații IGSU au efectuat 7 controale pe linia prevenirii situațiilor de urgență și 

au aplicat 17 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.500  lei. 

 

Intervenții în situații de urgență și persoane salvate 

  

Pe parcursul intervențiilor pompierilor, au fost salvate 7 persoane și s-a acordat asistență medicală de urgență 

pentru 1.311 de persoane. 

Piloții Inspectoratului General de Aviație au executat 9 misiuni aero-medicale, fiind salvate 9 persoane. 

De asemenea, polițiștii au intervenit pentru a salva o persoană care intenționa să își ia viața. 

La rândul lor, jandarmii montani au salvat trei persoane aflate în situații critice. 

Pentru aplicarea măsurilor de autoprotecție, au fost transmise și 13 mesaje de avertizare a populației, prin 

sistemul RO-ALERT. 

 

Tranzitul frontierei de stat 

  

Frontiera de stat a fost tranzitată de 90.302 de persoane și de 29.364 mijloace de transport. 

În intervalul menționat, polițiștii de frontieră au depistat 13 migranți ilegali pentru care au dispus măsurile ce 

se impun. 

Tot ieri, polițiștii de frontieră au reținut în vederea confiscării bunuri în valoare totală de 380.218 lei. 

Centrul Național de Conducere Integrată al MAI monitorizează situația operativă de la nivelul întregii țări 

pentru dispunerea măsurilor necesare pentru eficientizarea intervențiilor personalului MAI în sprijinul 

comunităților. 

 
https://www.mai.gov.ro/en/category/comunicate-de-presa/  
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