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ANALIZA ȘI EVALUAREA SONDAJULUI DE OPINIE A GRADULUI DE SATISFACȚIE AL
CETĂȚEANULUI FAȚĂ DE ACTIVITATEA POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019
Sondajul este reprezentativ la nivelul Sectorului 2.
METODOLOGIE:
 Eroare maximă: +/- 3%.
 Volumul eșantionului este de 3007 persoane, cu vârsta cuprinsa intre 18 și 85 de ani;
 Culegerea datelor s-a realizat în perioada 1 APRILIE – 17 MAI 2019. Interviurile au fost
realizate, față în față cu cetățenii din Sectorul 2, sau online, folosind formularul inserat pe
site-ul instituției , prin înregistrarea răspunsurilor într-un chestionar tipărit;
 Univers de eșantionare:
STUDII

NR. PERSOANE

PROCENTE

1-4 CLASE

3

-

5-8 CLASE

187

6%

STUDII MEDII

1592

53%

STUDII SUPERIOARE

1225

41%

VÂRSTA

NR. PERSOANE

PROCENTE

18- 35 ani

514

17%

36- 50 ani

1179

39%

51 -70 ani

815

27%

71- 85 ani

499

17%

1

SEX

NR. PERSOANE

PROCENTE

FEMEI

1310

44%

BĂRBAȚI

1697

56%

CATEGORIE
SOCIALĂ

NR. PERSOANE

PROCENTE

941
1465
168

31%
49%
6%

207
90
136

7%
3%
4%

PENSIONARI
SALARIAȚI
LIBER
PROFESIONIȘTI
PATRON
SOMERI
ELEVI ȘI STUDENȚI

 Tipul eșantionului: probabilist, selecție aleatoare a punctelor de eșantionare și a
subiecților;
CUPRINS:
 Modul cum percep cetățenii din sectorul 2, serviciile prestate de Poliția Locala Sector 2
și modul în care sunt furnizate informațiile privind aceste servicii;
 Percepția populației față de prezența și mobilitatea în cadrul sectorului 2: aspectele
birocratice, eficacitatea informării, promptitudine și competență;
 Opinia cetățenilor față de colaborarea între Poliția Locală și cetățenii sectorului 2, modul
de apreciere a sentimentului de siguranță, vis-à-vis de prestația Poliției Locale;
 Aprecierea cetățenilor privind rolul camerelor de monitorizare video amplasate în
sector și evoluția fenomenului antisocial , față de anii anteriori, ca urmare a
implementării sistemelor de monitorizare video;
 Percepția cetățenilor față de problematica aferentă corupției, respectiv să înţeleagă şi să
explice fenomenul, prin raportare la contextul său prezent, manifestările şi cauzele sale
în rândul personalului instituției;
 Modul cum percep cetățenii sectorului 2, evoluția de la înființare până în prezent a
serviciilor Poliției Locale Sector 2, comentarii și considerații.
COMENTARII ȘI RECOMANDĂRI DIN PARTEA CETĂȚENILOR SECTORULUI 2
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
Comentarii din chestionare ON-LINE
1

Cetățenii să aibă acces la mai multe informații, despre serviciile Poliției Locale, prin afișe,
pliante, informații tv

2

În prezent mă declar ffff mulțumit

3

Referitor la întrebarea numărul 2, care camere? Cred că ar trebui montate camere în absolut
toate intersecțiile și la intrările/ieșirile de la metrou
2

4

ZERO professionalism, 100% comoditate și autosuficiență. La salariile avute ar trebui demiși
cu toții și reorganizați prin concurs cu comisie United Nations

5

La întrebările la care nu am răspuns, motivul este că nu cunosc situația/activitatea respectivă.

6

Să mențineți numai serviciile de dirijare rutieră, restul, praf.

7

Mai multa implicare în ceea ce privește patrularea noaptea pe străzi, cum era înainte. Mai ales
pe Strada Nada Florilor unde mai mereu este muzică noaptea și gălăgie.

8

Acordarea sprijinului contribuabililor (care plătim impozite) și ridicarea problemei către edilii
S2 (primar & viceprimar) cu privire la emiterea unui Regulament de ridicare a autovehiculelor
parcate neregulamentar pe raza sectorului 2, astfel încât să se respecte legislația în domeniu
(art. II din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a
O.U.G nr.195/2002 (aprobat prin H.G. nr.1391/2006). Luați exemplu de la celelalte sectoare
care au astfel de regulamente și acționează în folosul cetățenilor nu al celor care încalcă
legea!!!

9

Prezența polițiștilor locali pe străzi.Amendarea celor care își plimbă câinele fără să își adune
murdăria.Amendarea celor care consumă alcool pe stradă și în parcuri. A celor care mănâncă
semințe și aruncă pe jos diferite ambalaje. Ridicarea mașinilor care nu au ITP valabil și RCA
Etc.

10

Ar fi suficient profesionalismul. Deocamdată, lipsește.

11

Deplasarea la intervenție s-a realizat în 20 min de la primirea apelului. Jalnic. Lipsa
sancțiunilor contravenționale duc la perpetuarea faptelor

12

Da în momentul când se fac sesizări și se recomandă o supraveghere video ar trebui să se
intereseaze dar nimic, îmi lasă un gust amar

13

Ieșiți (cât mai mulți dintre dvs, în uniforme) din birouri și observați viața socială din stradă,
piețe, magazine. Implicați-vă! Învățati (repetând) legile (explicate pe exemple concrete luate
din plângerile cetățenilor) pe care fiecare dintre dvs. trebuie să le aplice.

14

nu

15

Mai trebuie accentuate acțiunile de protecție asupra mediului .

16

Aplicați legea, mai ales în urma reclamațiilor făcute

17

fara comentarii

18

Mulți agenți pierd vremea prin zone retrase și nu fac absolut nimic. Trimiteți agenți să se
ocupe de mașinile parcate neregulamentar! Verificați cine depozitează gunoi pe spațiul public
în zona Teiul Doamnei.

19

De răspuns la sesizări cu legea în mână, de acord, dar un pic de interpretare umană fix la
subiect nu v-ar scădea autoritatea.

20

am făcut "n" reclamații și nici una nu a fost soluționată; atitudinea agentului a fost de
neimplicare, de refuz în soluționarea sesizărilor;

21

Mașinile abandonate pe străduțele Sectorului 2, am făcut ceva poze dar mai apar zeci de alte
3

epave, urmează să mai fac o reclamație la pls2.

22

Revin referitor la zona intersecție Calea Moșilor cu B-dul Dacia. V-am mai sesizat odată
aceste aspecte și mi-ați răspuns că protecția pietonilor în zona unde se construiește un bloc pe
b-dul Dacia este în regulă. Vă întreb, credeți că părinții Dvs. de vârsta mea cu probleme la
mers, pot circula în siguranță pe așa zisul trotuar, care de la colțul străzii (unde a fost stația
troleu 86 și79) și până la actuala stație, e îngust și în plus are din loc în loc petece de pământ
de la foștii copaci. Această zonă afectată de construcția blocului este greu de parcurs de mine
personal și de alșii ca mine. Ce să mai spun de persoane cu handicap sau părinți cu copilași în
cărucior!

23

Să fie instruiți cei care lucrează la dispecerat cu privire la modul de comunicare cu cetățenii: să
nu îi ironizeze și să nu le ceară să se confrunte cu cei care au parcat neregulamentar atunci
când echipajul ajunge la o astfel de sesizare. O doamnă mi-a zis să cobor în fața blocului când
ajunge echipajul să îi aplice o contravenție celui pt care am sesizat. Când i-am explicat că nu e
posibil, mi-a zis că nu imi asum sesizarea.

24

Mai multe patrule de poliție locală implicați și voluntarii Poliției Locale Sector 2 în zona
Colentina, Andronache, Moroieni și binențeles Europa.

25

Ar fi bine să existe mai multe camere de monitorizare în zonele cu tomberoane de gunoi și/sau
să recunoașteti ca probe și înregistrările camerelor de luat vederi ale imobilelor acolo unde sau montat astfel de camere (zona Tei) curățenia stradala s-a ameliorat. Ar fi de dorit să se
monitorizeze la fel și intrarea Aurel Vlaicu, cel puțin pâna se desființează tomberoanele depuse
pe domeniul public într-o locație fără acces la canalizare nici la sursa de apă, care deci este
neconformă (singurul element conform este modelul tomberoanelor)

26

Poliția să fie mai vizibilă, mai prezentă pe stradă, și mai ales, să aplice legea în privința
condusului agresiv.

27

Mai multe camere de supraveghere în parcuri.

28

Nimic de adaugat

29

Am sesizat acum o luna depozitarea mai multor gunoaie pe un loc de parcare și pe spațiul
verde din spatele acestuia. Am precizat și cine a făcut asta și nu ați luat nici o măsură !!!

30

1.Privitor la cetățenii de etnie romă cred că ar trebui cointeresați în activități plătite măcar ca
zilieri la diverse amenajări și să fie încadrați intr-un program de alimentare măcar la o
cantină...să poată avea o masă pe zi in afară de retribuire dacă muncesc. 2. privitor strict la
cazul meu cu parcarea propun și această excepție prin care, la art 21 din Anexa 3 Hot 124/2008
să se introducă și excepția prin care o persoană poate parca forțat de imprejurări, temporar, nu
mai mult de până la orele 24 în o parcare de reședință din motiv de urgență (probleme la
mașină sau probleme de sănătate la șofer) și să existe obligativitatea în aceste situații să pună
numărul de contact telefonic in parbriz.

31

În gangul care leagă Str. Pompiliu Maloniu de Vatra Luminoasă sălășuiesc, nestingheriți, niște
boschetari Asta înseamnă mizerie, mirosuri, pericol De ce nu sunt „deranjați”?!

32

Nu mai vă puneți angajații pe post de semafoare și trimiteți să scoată auto de pe trotuare. Să
dea amenzi pentru distrugere pentru că asta puteți. Mergeți pe Dimitrie Pompeiu să vedeți cum
au parcat pe trotuar pe ceva ce a fost cândva spațiu verde. Au creat cratere și mocirle. Dați
amenzi pentru distrugere. Să îi vedeți cum parchează zilnic pe Gara Herăstrau acolo unde ați
pus banda cu PL. Îi doare undeva de voi pentru că nu vă impuneți și ei știu că nu vă făceți
4

meseria cum trebuie.
33

Ineficienți

34

Vă rog să sesizați autorităților competente gropile din asfalt, care pun în pericol șoferii și chiar
și pietonii. Vă rog să remediați gardul din zona Obor - Veranda, este o spărtură care pune în
pericol pietonii și șoferii. Vă mulțumesc!

35

Este bine să mai adaptați unele întrebări din chestionar.

36

- Experiența personală cu PLS2 dpdv al unei pers juridice a fost excelent?. Personalul pare
foarte competent. Pt că aproape 10% din populație este diagnosticată cu cancer, alimentația
românească și preparată acasă este vitală: - Vă rugăm din suflet să nu aprobați ocuparea
trotuarelor (nici măcar cu 0,5m) de către S.Comerciale cu bănci, scaune, mese, pt că spațiul lor
comercial este in interior, iar nu pe trotuare. Restaurantele, cafenelele ș.a. strică și modifică
aspectul estetic unitar al zonelor, nu aduce aport în economic real, nici valoare adăugată (gen
producție ș.a.). Poluează estetic, fonic și mai ales alimentar cetățenii. - Cred că este nevoie să
se schimbe ușurința în care se dau autorizațiile pt reclamele la magazine/amanet/săli de jocuri
care agresează cetățenii, prim mărime (deseori, la parterul blocurilor, își pun reclama chiar
peste balconul de la et.1). - De asemenea, agresarea pietonilor cu tot felul de trepte/rampe la
intrarea în magazine extrem de exagerat de mult ie?ite în trotuar (0,5m-1m). O rampa pt pers
cu handicap de poate realiza în 20cm pt o înălțime de 15cm. – Fiți mai îngăduitori cu
țăranii/deci producătorii de legume/fructe, chiar dacă nu vând la tarabă, ci ambulant, pt că
piețele sunt dominate de mafioți. Iar produsele lor ne scutesc de cancer. - Vă rugăm să fiți
intransigenți cu cei care vând produse din import. Pt că majoritatea prod. din străinatate sunt
tratate cu mari cantități de pesticide. - De asemenea, intransigenți cu cei care scriu/susțin, în
mod mincinos, că produsele ar fi românești și nu sunt. - Sunt foarte mulți asiatici în sect 2mahomedani și chinezi. Trebuie încurajați prin controale, să se întoarcă în țările lor de baștină.
- Controale mai aspre în restaurantele mahomedanilor, spre a fi închise definitiv, căci
mâncarea lor generează cancer și obezitate, cetățenilor (pe lângă condițiile insalubre în care
sunt, cnform culturii lor). - Parcul Plumbuita este împresurat de mahomedani și chinezi. Nu mă
simt acasa. Zilnic ar trebui să se facă legitimări pt a se verifica actele emigranților. – Inițierea
unui porgram de informare a cetățenilor sect 2, spre a anunța Poliția Locali dacă vad persoane
nou venite în bloc/zonă sau la diverse locuri de muncă, a.î. să PLS2 să primească mai repede
informația și totodată să poată demara mai repede controale. – Intransigenți cu mașinile
parcate neregulamentar dar și în orice alte condiții (acestea sunt în esență niște căruțe poluantedeci ne fură spațiul și oxigenul și ne lasă la schimb: monoxidul de carbon, hidrocarburi, oxizi
de azot, dioxid de carbon, benzen și budadienă. Pe lângă acestea mai finanțăm din banii țării
diverse economii străine, unde se produc și unde-și au firmele sediul central. Post cu folos și
Doamne, ajut p.s. acum vine vara și țiganii or să dea iar manelele ,,la maxim,,. O soluție la
îndemână, ar fi descărcarea unei aplicații gratuite pe tel mobil pt măsurarea decibelilor pentru a
aplica amenziile.

37

Am apelat la PLS2 în calitate de cetățean al Capitalei și am fost tratat cu indiferență, cu lipsa
de deontologie, de profesionalism și de empatie. Chiar îmi este greu să înteleg cum asemenea
persoane sunt plătite pentru a fi în serviciul contribuabilului, indiferent unde domiciliază
acesta.

38

Înființarea de patrule în parcuri peste paza existentă, în vederea asigurării unui climat de
siguranță .

39

Renunțați la toți analfabeții ce se cred polițiști adevărați.

40

Să încerce aplicarea legii și atunci când e mai ușor să fii "împăciuitor".
5

41

Agenții poliției locale trebuie să manifeste o mai mare solicitudine în cazul constatării faptelor
antisociale și sa acționeze prompt și din oficiu ( fără a fi necesare sesizările și petițiile
cetățenilor )

42

S-ar putea îmbunătăți site-ul instituției. Culoarea textului nu ajută în lizibilitatea informației.

43

Din interacțiunile avute până în acest moment cu Poliția Locala Sector 2, consider serviciile
prestate de angajatii cu care am interactionat ca fiind deficitare. Mai jos regăsiți câteva motive
care m-au condus la aceasta impresie: - lipsa promptitudine (din momentul apelului telefonic și
până la deplasarea la fața locului, pot trece foarte multe ore; punctual, am fost contactat de un
echipaj al Poliției S2 după mai mult de 6 ore de la sesizare); - cunoaștere deficitară a legilor și
a sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea acestora (punctual, când un agent enunță că nu
poate sancționa, trebuie să cunoască și legea care-i interzice acest lucru și aici nu mă refer la
numărul/litera legii, ci și la conținutul ei, deoarece cetățenii nu au cunoștinte de profil și
trebuie să fie informați corect de către agent); - lipsă proactivitate ( atât a personalului din call
center, cât și al agenților de pe teren) – birocrație excesivă

44

Să îi amendeze pe toți stăpânii de câini care nu respectă legea din cauza cărora suferim noi
ceilalți.Noi cei care ținem câinii în lesă, strângem după ei, suntem atenți pe unde mergem
suntem sfidați de cei care îi lasă liberi, nu strâng mizeria și ne iau peste picior. Din această
cauză s-a pornit o adevărată vânătoare de vrăjitoare prin parcuri.Gândesc că dacă respecți
legea ai voie și prin parc cu câinii pt ca și noi plătim impozite ca toți ceilalți.

45

Ar trebui mai mult personal care să patruleze pe străzi în special pentru mașini părăsite,
clădiri/terenuri în paragină/ mașini parcate ilegal care încurca traficul, cetățeni care aruncă
gunoaie

46

Aș dori să aflu unde mă pot adresa pt ridicarea autoturismelor abandonate și parcate pe trotuare
întrucât trecătorii și mamele cu cărucioare cu copii trebuie să ocolească pe partea carosabilă
riscând viața lor și a copiilor.

47

Mai multă implicare pe partea de mașini parcate neregulamentar

48

-

49

Îmi pare rău, dar eu nu sunt în măsură să mă pronunț deoarece nu cunosc Bucureștiul . Aici am
ajuns doar pentru această situație de forță majoră (care v-am expus-o)

50

Bună ziua! Sunt total nemulțumit de portul ținutei și acordarea semnelor exterioare de respect.
Polițiștii locali dacă poartă o ținută, trebuie să conștientizeze faptul că trebuie să o și respecte,
trebuie să se gândească că se fac de râs în fața cetățenilor prin modul prin care aceștia o fac și
trebuie să se gândească că fac de râs angajații M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc. Ex. Dacă întâlnești
3 polițiști locali, toți au uniforme diferite și mai sunt și descoperiți (fără caschetă, bască etc.),
descheiați la nasturi, fumează pe stradă etc. fapt ce provoacă rumoare. Deci recomandarea este
să poarte ținuta regulamentar și să dea dovadă de prestanță, dacă tot poartă o haină a Statului și
să fie controlați de către superiorii lor privind respectarea regulamentelor de ordine interioară
pe care le aveți. De asemenea, unii arată jalnic în sensul supraponderalității lor și dacă îi mai
vezi și descheiați la ținută și cu țigară în gură, chiar că ți se face rău. O altă problemă este
dirijarea circulației în intersecțiile de la Carfour Colentina, Doamna Ghica, Teiul Doamnei și
Pantelimon cu Colentina, în sensul că mai rău încurcă decât descurcă. Decât să fie înjurați și
blestemați, mai degrabă ar rămâne acasă. și dacă îi mai vezi cu fluierul într-o mână și cu țigara
în cealaltă, faci infarct ca șofer. Nu au prestanță. Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici.
Acestea sunt opiniile mele, dar circul foarte mult prin sector fiind pensionar (militar) și cunosc
multe din opiniile cetățenilor, referitoare la polițtii locali, ca persoane, nu la Poliția Locală, în
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ansamblu... Din Piața Obor, Transportul în comun etc. Dacă am deranjat, îmi cer scuze.
51

Am făcut 2 sesizări și tot ce am primit înapoi a fost acest chestionar, aș dori să se rezolve
problemele și să luați în considerare sesizările

52

Până la acest moment, s-a dat curs sesizării mele neașteptat de rapid și au fost luate măsurile
necesare. Sper că lucrurile să continue în aceeași maniera și pe viitor.

53

Aș dori ca atunci când cei de la poliție trec pe lângă niște huligani să nu întoarcă capul și să-și
vadă de ale lor, aș vrea să ia atitudine.

54

Iesiți pe teren și sactionați cetățenii care nu respectă curățenia acestui sector.

55

Ar trebui montate camere pt. supravegherea zonelor unde se aruncă în mod constant și ilegal
gunoiul rezidențial

56

Momentan am o petiție la care vreau să văd soluționarea și după aceea mă pronunț.

57

Mai multe amenzi pentru mașinile parcate pe str. Traian pe trotuare și treceri de pietoni. Nu
pot trece oamenii în căruț cu rotile. Amenzi mai dese pentru gunoiul aruncat în fața curților pe
str, Traian (de la nr. 145- 157)

58

Buna ziua, aproape toate calificativele sunt pentru nesatisfăcător și nu doar pentru că am ceva
împotriva instituției. Pe stradă vezi agentul de poliție doar la reclamație, la partidele de fotbal
și când se montează reclame stradale. Locuim într-o zona cu parc și loc de joacă. Locul este
plin de fecale/dejecții animale, seara se adună adolescenții care stau în parc până la ora 4 sau 5
dimineața (zgomot și mizerie). Poliția intervine doar la reclamație. Să sun în fiecare seară când
mai toți locatarii din zona au reclamat acest fapt? Camerele video sunt montate numai la etajul
10 al unor blocuri și nu cred că opera și zonele de interes. Nu cred că aceste activități pot fi
numite monitorizare. Cu stima, Grecu Cristian 0728324558

59

Prezența și vizibilitatea dvs ca instituție în sector lasă de dorit. Locuiesc în centru în zona
Foișor - Pache Protopopescu, iar climatul a devenit din ce în ce mai nesigur și mai plin de
mizerie. Este nevoie să vă implicați mai mult în aceste aspecte și să sancționati cu fermitate
orice comportament inadecvat.

60

Sunteți niste badigarzi de ultimă speță

61

Rog un program de amendare a asociațiilor de locatari care nu îngrijesc spațiul verde din jurul
blocurilor. Acesta e destinat recreării cetățenilor, nu folosirii pentru micro-agricultură, nu
îngrădirii acestuia astfel ca nimeni să nu aibă acces și în niciun caz folosirii lui ca spațiu de
depozitare a deșeurilor.

62

Reclam de 2 ani că se consumă băuturi alcoolice și se vorbește urât la 10 m de locul de joacă al
copiiilor de pe Str Fabrica de Gheață de lângă Izvor și oamenii dvs nu fac nimic

63

De 4 ani solicit eliberarea trotuarelor și sancționarea nesimțiților care blochează trotuarele
Străzii Pâncota zona cu case prin parcarea mașinilor, iar poliția locală vine la ora 11,30 când
mai găsesc 4-5 mașini uitate pe trotuar de ani de zile și le lasă imbecililor avertismente în
parbriz în loc să-i amendeze binențeles că mârlanii parchează nestingherit
încontinuare.Dimineața și seara pietonii sunt obligați să circule pe carosabil din cauza acestor
țărani pripășiți în București (85% din mașinile parcate ilegal au numere de
țăranoaia....bc.bz,vn,il,cl,tr), cum apreciați dvs acest aspect, cam ce calificativ vă acordați ????,
la obor (în jurul magazinului Bucur Obor, zona parcului, poliția locală fraternizeaza cu țiganii
7

care excrochează cetățenii cu diferite produse, deși știu cu ce se ocupa aceștia... este rușinos și
crează repulsie.
64

Nu acționează nimeni în privința celor sesizate, respectiv înmulțirea și pericolul reprezentat de
câinii fara stăpân. Rezultate zero, chiar dacă în scripte totul este rezolvat.

65

Aș vrea să mulțumesc echipei care monitorizează contul de Facebook al PS2 - extrem de
prompți și profesioniști.

66

Atitudine reactivă, doar dacă sunt sesizați, lipsa răspunsului privind stadiul anchetelor (furturi),
lipsa intervențiilor în ceea ce privește depozitarea ilegală a gunoaielor, lipsa informării și a
campaniilor publice care să atragă atenția asupra infracțiunilor, lipsa prezenței în sector

67

Pentru o sesizare urgentă cetățeanul este pus să sune de la un dispecerat la altul . Astfel se
întârzie timpul de reacție .

68

În momentul în care veți avea conducere nouă, cu mentalități noi (și nu cei ce defilau și
trăgeau cu pistolul să cadă baloanele) veți avea și rezultate pozitive. Aprecierea mea:
ACTIVITATE TOTAL NESATISFĂCĂTOARE!!!

69

1. Să se scoată pe teren (din birouri, nu prin noi angajări!) mai mulți polițiști locali 2. Să
creșteți salariile polițiștilor din stradă (nu prin mărirea fondului de salarii, ci prin concedierea
celor inutili sau doar cu numele în birouri). 3. Actualizarea cunoștințelor minime juridice ale
polițiștilor locali necesare aplicării prompte și corecte a atribuțiilor din fișa postului fiecăruia
dintre ei. 4. Întocmirea unei liste (cu conținut actualizare) cere să conțină obiective ce trebuie
să atragă atenția polițiștilor locali aflați pe teren în timpul sau în afara serviciului. 5. Sefii să
ceară subordonaților dacă aceștia din urmă au „relații de amiciție” cu persoane dubioase din
aria de preocupări profesionale din zona controlată, protejată, supraveghiată. 6. Editarea unui
buletin informativ cu subiectele tuturor sesizărilor (rezolvate și nerezolvate sau în curs de
rezolvare) referitoare la probleme din sect. 2. Buletinul să fie permanent pe pagina de internet
a PLs2 pentru cetățeni și săptămânal pe hârtie pentru polițiștii locali care nu au telefon mobil
cu acces pe Internet. 7. Nu mai „rezervați” în zona Bucur Obor locuri de parcare pentru PLs2
și pentru cei cu relații la PLs2, ținând seama că în curtea dv. aflată la câțiva pași (Șos.
Pantelimon nr. 27) este suficient loc; de asemenea curtea primăriei este la câțiva metri. 8. Etc.,
etc. Chiar un 8 culcat care este simbolul „infinit”

70

Doresc să nu fac numeroase reveniri pentru a se rezolva o problemă. Când primesc un răspuns,
doresc să fie strict la obiect, nu să fiu îndrumat să strâng 100.000 de semnături pentru a
modifica o lege....care de altfel este foarte clară (cel puțin în prezent). Vă rog să aplicați
sancțiunile când se fac sesizări, altfel voi reveni mereu cu.....reveniri.

71

Să vă faceți treaba!

72

Mai multă promptitudine și prezență pe stradă a polițiștilor locali care să sancționeze. Parcările
ilegale și depozitarea de deșeuri. Din acest punct de vedere nivelul de mulțumire este zero

73

Poate un pic mai multă supraveghere a zonei pasajului Obor și a străzii spre piață - pe partea
cu Primăria S2, pentru că acolo se strâng vânzatori ambulanți care fac extrem de multa mizerie
și schimba aspectul zonei dând senzația de talcioc și lipsa totală de civilizație, mai ales că e în
vecinătatea Primăriei

74

Îmi pare foarte rău că nu pot răspunde la toate întrebările deorece nu sunt din București și nu
cunosc toate aspectele din capitală.
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75

La o săptămâna de la sesizare și două telefoane de ajutor...tot nu a apărut nimeni să vadă cum
Kehaiyan termină apartamentele ilegale de construit. Jalnic serviciu în slujba cetățeanului.

76

Aplicarea procedurilor și a sancțiunilor într-un mod mai relaxat/sau nu, după caz. Mai concret
am fost sancționat cu 1000 de lei pt turnarea unei alei în curte, lucrare care a costat 300 lei.
Citez agentii dv.:,, Și daca turnați placa la un bloc tot atât vă sancționăm . "

77

Patrulați și noaptea în jurul orei 2 dimineața în parcul de câini în Iancului 7

78

79

Aș dori mai multă implicare din partea PLS2 în viața cetățenilor. Am dori o atitudine mai
profesionistă. Echipajele PLS2 nu mi-au inspirat încredere în situațiile în care le-am solicitat
ajutorul, au venit la 3 ore de la solicitare, discursul echipajului venit la fața locului nu a avut
nicio relevanță, era pe lângă subiect. Lăsați impresia că sunteți slabi pregătiți din toate punctele
de vedere. Ca și feedback pozitiv, vă pot spune că unii dintre dvoastră vă faceți treaba bine în
intersecții.

80

Desființare

81

Un sistem mai eficient de comunicare continuă atât cu rezidenții cât și cu oamenii care trec sau
lucrează în acest sector.

82

Vă rog să luați măsuri asupra mașinilor parcate pe trotuare și asupra mașinilor oprite pe prima
bandă de mers străzile cu circulație intensă.

83

Selectarea personalului pe baza unor criterii de competență și pregătire profesională

84

Nu

85

V-ați îmbunătăți serviciile dacă v-ați face treaba cu adevărat, nu doar să vă plimbați degeaba
pe stradă sau să fiți de decor prin intersecții

86

Mai multă competență și zero corupție! Mai multă orientare către cetățean, respect față de
acesta și adoptarea unei atitudini pro-active!

87

Vă rog să luați măsuri cu privire la sala de evenimente amplasată pe str. Ion Heliade Rădulescu
(vis a vis de Campus Est), datorită faptului că muzica este atât de tare și deranjantă încât nu mă
pot auzi nici cu soția în casă.

88

Scăpați de polițistii locali șpăgari!

89

YJnzeg http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

90

bAsms6 http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

91

INCOMPETENȚI-CORUPȚI-ANALFABEȚI-PROTEJEAZĂ
INFRACTORII
ȘI
CONTRAVENIENȚII....FAC RUTIERĂ CĂ IESE ȘPAGĂ !!!!! Aleargă babele care vând
verdețuri și protejează vânzătorii de țigări și diverse lucruri de contrabandă...pentru că ăia dau
zeciuală !!!!!

92

Doamnă/ Domnule, O mai mare prezență și o mai mare implicare reală pe stradă, populația să
vadă efectiv că există ofițeri care se preocupă de ei, de la străzile blocate de cei care parchează
pe avarii până la cei care scuipă semințe pe jos sau își aruncă țigările pe geamul mașinii...
9

Poliția Locală este un organ(ism) important, care ar trebui să fie mai aproape de cetățean decât
Poliția Națională, să fie cel mai de încredere și apropiat segment al ordinei și forței de
intervenție... Cetățenii vă respectă și vă doresc printre ei, dar fiți cu noi și pentru noi, și veți
primi la fel!
93

Mai mult profesionalism și mai puțină atitudine comunistoidă.

94

O mai eficienta implicare

95

fLXh6M https://www.genericpharmacydrug.com

96

Luați în seamă rezultatul sondajului, care sper să fie unul real. Eu sper să luați măsuri ca să
schimbați lucrurile în bine. Sunt sătul de promisiuni și noncombat din partea poliției.

97

Nimic din ceea ce am sesizat de-a lungul anilor nu s-a rezolvat. Nu am primit decat răspunsuri
în termen legal.

98

Persoane needucate care ocupa posturi de operatori telefonici, salarii foarte mari pentru agenți
care nu își fac treaba, proceduri care nu sunt respectate, dispreț față de cetățean. Acestea
sunt angajați PLS2!

99

Atâta timp cât platesc pentru aceste servicii, am rugămintea să priviți cu responsabilitate
activitatea Dvs., iar în momentul în care concepeți un chestionar, să nu o faceți doar de dragul
de a arăta că aveți activitate, deoarece ne jigniți inteligența. Chestionarul încalcă principiile de
bază ale cercetării de piață, iar datele obținute nu pot fi folosite deoarece nu sunt corecte. V-am
lăsat un mesaj pe pagina de facebook referitor la acest aspect.

100

Timpii de răspuns la sesizări sunt foarte mari. Nu se ia nicio măsura privind circulația pe
străzile și trotuarele din sectorul 2. Foarte multe trotuare sunt blocate de gunoaie, construcții,
mașini etc.

101

Să fiu scurt, nu meritați banii pentru serviciile oferite.

102

Aș avea foarte multe comentarii de făcut vizavi de comunitari (poliția locală cum vă place
vouă să îi spuneți) dar nu am chef și oricum sunt convins că mi-aț spune părerea degeaba,
exact ca și completarea acestui chestionar... degeaba. Eu mi-aș dori ca acest serviciu să se
desființeze deoarece este ineficient, consumă foarte foarte mulți bani cu care s-ar putea face
alte lucruri utile comunității și este plin de incompetenți.

103

Dacă, noi cetățenii simpli avem idei constructive, voi nu le dați curs ci dimpotriva le blamați !
Voi nu stiți să faceți/să executați decât ce spun și vor "ei".

104

Dispunerea patrulelor auto în tot sectorul nu numai la Obor.

105

nu am

Comentarii zona Pantelimon:
-

"Să fie văzuți mai des pe străzi
Calitatea imaginii pe camerele de supraveghere slabă
Felicitări !
10

-

Mai multă eficiență
Extinderea departamentului de monitorizare și al camerelor video
Mai mult personal în cadrul Polițiilor Locale, mai multă prezență printre cetățeni cu
management mai bun în cadrul instituției.
Mai multă implicare
Mai multă ordine pe străzi, curățenie, mai multe amenzi.
Poliția Locală să-și facă datoria
Mai multă eficiență, curaj
Mai puțină birocrație
Mai mulți polițiști în stradă
Instalarea mai multor camere video
Prea multă birocrație
Creșterea numărului de polițiști locali
O atentă supraveghere a sectorului dacă persoana repetă fapta să se încerce o altă metodă. Nu
sancțiune.
Mai multă promptitudine față de cetățeni.
Mai multe efective în stradă.
Suplimentarea efectivelor, camerelor de monitorizare video.
Prezența persoanelor care consumă droguri.
Solicită montare camere video și suplimentarea echipajelor pe timp de noapte în zona
Pantelimon.
Pro Sprijinul acordat Poliției Române pe linia de circulație rutieră și fluidizarea traficului
Pro Circulație Rutieră- are o părere foarte bună despre instituție în general.
Mai mulți polițiști locali la fluidizarea traficului.
Are încredere în Poliția Locală și ar apela oricând la serviciile noastre.
Îi place faptul că se pune accent pe prevenție
Mai mulți polițiști la fluidizarea traficului în special în zona Mega mall
Sancționarea comerțului stradal
Sanțiuni aplicate taximetriștilor
Drogați în Parcul Lunca Florilor- Recomandă monitorizare video pe timpul nopții
Suplimentarea camerelor video în Sectorul 2.
Gunoaie în piețele din sector
Recomanda locuri de parcare
Sancțiuni pentru cei care nu strâng după câine.
Mai multă promptitudine la sesizări
Curățenie !
Vânzătorii ambulanți lasă mizerie pe stradă
Parcul Hobiță nr.6 să se reglementeze curățenia și să nu se mai folosească aparatul de suflat
care ridică praful și face zgomot. "
Monitorizarea parcurilor
-Extinderea sistemului de supraveghere video
Fluidizarea traficului în zona Mega Mall

Comentarii zona Centrală:
-

Mai mulți polițiști în stradă
Control în piețe
11

-

Combaterea comerțului neautorizat
Comercianți ambulanți pe Calea Moșilor
Rezolvarea privind curățenia în sector
Lipsa locurilor de parcare
Gropi în carosabil
Comerț neautorizat în apropierea piețelor
Mai multe echipaje de poliție pe domeniul public
" Să fie mereu alături de cetățeni ca și până acum
Rugăminte să se răspundă la sesizările transmise.
Colaborare bună în continuare
Ținută regulamentară
Mai multe camere video
Parcul din Piața Nicolae Dabija nu este amenajat, solicită reamenajare, iluminat
Mai multe controale de către Serviciul Control Comercial și Autorizare, pentru Piața Bucur
Obor.
Magazinul Bucur Obor este "împânzit"de persoane care vând țigarete.
Rezolvarea curățeniei din sector
Deranjează excrementele de pe domeniul public
Mai mult curaj în momentul intervențiilor, polițiștii locali sunt prea blajini.
Mai multe camere în jurul pieței Bucur Obor
Personal civil pentru un control eficient
Mai multe drepturi acordate polițiștilor locali.
Cei care nu au vestimentația corespunzătoare să rămână în birou.
Mai multă disciplină la nivel de sector 2
Mai multă activitate în toate domeniile de activitate
O mai bună colaborare cu Asociația de locatari
În parcul Plumbuita sunt hoți
Monitorizarea privind combaterea persoanelor care aruncă mucuri de țigări pe stradă, gunoi.
Mai mulți agenți de la Serviciul Circulație Rutieră pentru îndepărtarea taxiurilor care
parchează în zona Mega Mall (- în special în stații de autobuze )
Procedura privind mașiniile abandonate durează prea mult.
Agenții să fie exigenți, să aplice mai multe sancțiuni.
Mai multe coșuri pentru păstrarea curățeniei ADP
Sancțiuni pentru comerțul stradal fară discriminări
Mai multe camere video amplasate în parcuri
Mulțumiri privind circulația rutieră în zona Petricani și Doamna Ghica
Creșterea numărului de angajați din cadrul Poliției Locale Sector 2.
Asfaltarea străzilor
Toaletarea copacilor
Foarte multe persoane locuiesc în București fară forme legale. Măsuri legale.
Insuficiente locuri de parcare pe Calea Moșilor
O informare mai bună asupra atribuțiilor Poliției Locale
Strada Caimatei, Piața Rosetti, autovehicule parcate neregulamentar pe trecerea de pietoni.
Pe Șos. Pantelimon Echipajele Poliției Locale nu sunt prezente și pe străzile din spatele
blocurilor.
Pe Bd. Carol I zidurile blocurilor sunt acoperite de graffitti și afișe lipite.
Măsuri pentru posesorii de câini care nu respectă legea
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-

Montarea sistemvideo zona Gherghiței
Hoți de buzunare la Mall Veranda Obor.
Comerț stradal cu telefoane mobile lângă instituție.
Mai multe amenzi pentru chioșcurile cu flori
Recomandare : Mai deschiși dialogului !
Prezența Poliției pe timp de noapte.
Mai multe echipaje În Parcul Circului
Prezența în stradă permanent.
Mai multe echipaje pe străzi, în special Zona Lăptari Tei , Brașoveni și străzile adiacente.
Bd. LacuL tei, vis- vis de Domino se practica comerț stradal Neutorizat.
Montarea Camerelor Video și zona Andronache
Sancționarea pietonilor
Camere video la trecerea de pietoni ( în special- apropierea parcurilor.
Mulțimită de agenții Poliției Locale S2
Polițiștii locali sunt văzuți doar la cafea
Felicitari !
În fața magazinului Bucur Obor sunt ghicitoare
Nemulțumire privind repararea pasajului Obor, durează prea mult
Sancțiuni pentru distrugera bunurilor publice
Muncă în folosul comunității pentru cei care nu plătesc amenzile
Să se aprecieze intenția cetățeanului atunci când greșește neintenționat
Str. Rovine, nr.4 ,semnalează mizerie
Comercianți ambulanți la Metrou zona Bucur Obor.

Comentarii zona Colentina
- Intervenția mai promptă la apelurile cetățenilor.
- Intensificare patrulă pe str. Mașina de Pâine nr.10
- Mai mulți polițiști locali in zona bisericilor in perioada sărbătorilor.
- " Când primiți o sesizare chiar și telefonică domnul Cozariuc ar fi bine să o asculte până la capăt,
fară a avea senzația conform zicalei " corb la corb nu își scoate ochii ".
- Să răspundă sesizărilor cetățenilor mai rapid și cu multă competență profesională.
- Mașini parcate neregulamentar, pe trotuar
- Viteza de reacție
- Probleme legate de etnie arabă
- Prezența în parcuri auto blochează trotoarul
- Animale de companie câinii de rasă nu au botniță
- Se fumează la locurile de joacă
- Personal în parcuri
- Să se rezolve problemele excrementelor de la câini pe domeniul public.
- Să se rezolve problema mașinilor abandonate care ocupă locuri ce pot fi folosite de alte persoane.
- Eliminare florării de pe domeniul public
- Parcări foarte puține, Câini în parcul Plumbuita
- Câini cu stăpân fară lesă în parc.
- Patrule în parcuri
- Comerț stradal de la Obor
- Echipaje mai multe în parcuri.
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- Nemulțumită întrucât persoane de etnie romă deranjează - parcul Mic Plumbuita.
- Nemulțumire deoarece câinii au acces în spațiul de joacă din parc.
- Când era Onțanu primar nu erau atatea taxe și era mult mai curat "
- Monitorizare video în parc Motodrom întrucât au fost incidente ( furt bicicletă etc
- Nu există patrulă, nemulțumit, nu sunt vizibili polițiștii locali în sector.
- Sancționarea celor care consumă semințe și băuturi alcoolice în parc ( pe timp de noapte Parc
Motodrom )
- Promovarea instituției întrucât nu se știe de implementarea sistemului de monitorizare video și la
trecerile de pieton ar fi necesar.
- Ridicarea mașinilor abandonate str. Suveica
- Montare sistem video pe str Maior Băcilă, nu se respectă indicatorul "Interzis"
- Montare sistem video Câmpul cu narcise Leicerului
- Patrulare printre blocuri, cooordonare în trafic.
- Gunoi foarte mult pe str. Berindei, nemulțumire privind taxa de habitat.
- Foarte mulțumită
- Echipaje în Parcul Plumbuita
- Administratorii doresc camere video în fața blocului.
- Monitorizare parc Plumbuita
- Rezolvarea mașinilor abandonate
- Rezolvarea comerțului stradal de la Piața Obor.
- Mai multe camere de supraveghere și angajați in cadrul PLS2
- Montarea de camere în locurile unde nu există
- Persoane dubioase în parc, consum de băuturi alcoolice
- Montarea camerelor video pe Aleea Sinaia
- Colaborare mai bună cu cetățeanul
- Mai mulți agenți în intersecții
- Gunoi pe trotuar, de la vânzătorii ambulanți Tronsonul Fundeni- Maior Băcilă.
- Trafic foarte aglomerat în zona Dna Ghica
- Str Fabrica de Gheață să fie cu sens unic. Se traversează foarte greu în parc.
- În Parcul Plumbuita pe timpul serii, sunt grupuri de pers de etnie romă care sunt zgomotoși și
aruncă semințe.
- Persoane care plimbă în parc câinii fară lesă și botniță.
- Unii agenți au un limbaj licențios.
- Suplimentarea echipajelor pe timp de noapte
- Limbaj necorespunzător cu persoanele în vârstă care efectuează comerț stradal.
- Persoane care pescuiesc zilnic la stăvilar langă fast food, Str Fabrica de Gheață
- Să nu mai tolereze comerțul stradal cu țigarete de contrabandă în zona Obor.
- Agenții se comportă excepțional, mai multă exigență
- Poliția Locală încarcă pepeni în zona Dna Ghica de la comercianții ambulanți fară să sancționeze.
Aceași situație cu comercianții de șosete
- Se vând facturi zona Colentina. Persoane care comercializează aceste facturi deranjează ordinea și
liniștea publică, nevoi fiziologice în spatele blocului și în vecinătăți. Limbaj licențios bl.70 Colentina
nr.38. nu se iau măsuri în acest sens. Cetățenii de etnie romă, vând facturi aducând injurii polițiștilor.
- Agenții fumează și beau cafea pe la colțuri
- Amendarea posesorilor de animale de companie care nu respectă normele de salubritate.
- Depozite necontrolate de gunoi pe str Dna Ghica . Mașini abandonate pe domeniul public.
- Sens unic dispre Șos. Fundeni spre Sportului.
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- Sancționarea celor care consuma semințe pe domeniul public
- Să se ofere parcări, nu să se sancționeze.
EVALUAREA REZULTATULUI SONDAJULUI DE OPINIE
1. APRECIEREA PRIVIND SERVICIILE PRESTATE
DE POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2
Nr.
crt.

Parametru monitorizat

Nr. total
răspunsuri

Excelent

F. bună

Bună

Satisfacatoare

Nesatisfăcătoare

1.

Menținerea ordinii și
liniștii publice

100%

21

30

37

10

2

2.

Îndrumarea
cetățenilor prin
intermediul Serviciului
de Relații Publice

100%

18

29

40

11

2

3.

Sancționarea
comerțului stradal
ilegal

100%

18

27

39

12

4

4.

Controlul centrelor
comerciale ( piețe, engross-uri,
supermarketuri)

100%

17

25

39

15

4

5.

Protecția mediului

100%

16

26

39

16

5

6.

Circulația pe
drumurile publice

100%

17

28

37

14

4

7.

Disciplina în
construcții și afișajul
stradal

100%

16

26

39

15

4

8.

Evidența persoanelor

100%

18

28

38

14

2

9.

Intervențiile efectuate
la solicitările și
sesizările cetățenilor

100%

21

28

36

11

4

În urma rezultatului sondajului de opinie realizat în perioada 1 APRILIE – 17 MAI 2019,
conform Anexei 2 se poate observa că cetățenii sectorului 2, au urmatoarele păreri referitoare
la serviciile prestate de Poliția Locală Sector 2, după cum urmează:
 Menținerea ordinii și liniștii publice – cetățenii au o părere excelentă și foarte
bună, în procent de 51% și bună în procent de 37%, iar gradul de nemulțumiți
fiind de 12%;
 Îndrumarea cetățenilor prin intermediul Serviciului Relații Publice– acest
serviciu este bine apreciat având un procent de 47% - excelent și foarte bună și
bună de 40%, ceea ce înseamna că locuitorii sectorului sunt informați asupra
serviciilor, respectiv a atribuțiilor Poliției Locale și doar 13% sunt nemulțumiți de
modul furnizării acestor informații;
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 Sancționarea comerțului stradal ilegal – în rândul cetățenilor există o părere
excelentă și foarte bună în proporție de 45%, buna cu un procent de 39%, iar cei
nemulțumiți de acest serviciu cu un procent de 16%;
 Controlul centrelor comerciale (piețe, en-gross-uri, supermarketuri) – referitor la
acest parametru monitorizat, dintr-un număr total de 3007 chestionare, 42% sunt
reprezentați de numărul cetățenilor cu o părere excelentă și foarte bună , 39% de
cei cu o părere bună, urmați de cei nemulțumiți cu un procent de 19%;
 Protecția mediului – aprecierea cetățenilor asupra acestui serviciu este de 42%
excelent și foarte bună , 39% bună , iar 21% sunt reprezentați de cei
nemulțumiți;
 Circulația pe drumurile publice – cetățenii au o părere excelentă și foarte bună,
în procent de 45% și bună în procent de 37%, iar gradul de nemulțumiți fiind de
18%;
 Disciplina în construcții și afișajul stradal– aprecierile cetățenilor cu privire la
acest serviciu sunt în procent de 42% - excelent și foarte bună și 39% bună, iar
gradul de nemulțumiți fiind de 19%;
 Evidența persoanelor – în rândul cetățenilor există o părere excelentă și foarte
bună în proporție de 46%, bună cu un procent de 38%, iar cei nemulțumiți de
acest serviciu cu un procent de 16%;
Intervențiile efectuate la solicitările și sesizările cetățenilor – aprecierile
cetățenilor cu privire la acest serviciu sunt în procent de 49% în rândul cetățenilor
Sectorului 2 ce au avut o părere excelentă și foarte bună, urmată de bună 36% și
15% nemulțumiți.



APRECIEREA PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE POLIȚIA
LOCALĂ SECTOR 2
Excelent & F.Buna

51%
47%

45%

40%
37%

12%

13%

39%

16%

42%
39%

19%

Mentinerea Indrumarea Sanctionarea Controlul
ordinii si cetatenilor comertului centrelor
linistii
prin SRP stradal ilegal comerciale
publice

Buna

42%
39%

21%

Nemultumiti
49%

46%

45%
37%

18%

42%
39%

19%

38%

16%

36%

15%

Protectia Circulatia pe Disciplina in Evidenta Interventiile
mediului drumurile constructii persoanelor efectuate la
publice
solicitarile si
sesizarile
cetatenilor

2. APRECIEREA PRIVIND ROLUL CAMERELOR DE MONITORIZARE VIDEO
AMPLASATE ÎN SECTOR
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Nr.
Crt.

Parametru
monitorizat

2.

Care este
aprecierea
dumneavoastră
privind rolul
camerelor de
monitorizare
video amplasate
în sector

Nr. Total
răspunsuri

Excelent
(%)

100%

21

F. bună
(%)
26

Bună
(%)

Satisfăcătoare
(%)

Nesatisfăcătoare
(%)

11

2

40

Cetățenii Sectorului 2 apreciază într-un procent foarte mare implementarea Sistemului
de monitorizare video astfel: cei cu o părere excelentă și foarte bună într-un procent de 47%,
40% au o părere bună iar cei nemulțumiți sunt în procent de 13%.

Aprecierea privind rolul camerelor de monitorizare
video amplasate în sector
Excelent &F. Bună

Bună

Nemulțumiți

13%
47%
40%
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3. APRECIEREA PRIVIND MODUL ÎN CARE SUNT FURNIZATE INFORMAȚIILE PRIVIND
SERVICIILE REALIZATE DE POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2
Nr.
crt.

Parametru monitorizat

3.

Aprecierea dvs privind
modul în care sunt
furnizate
informațiile
privind serviciile realizate
de
PLS2,
în
rândul
cetățenilor

Nr. total
răspunsuri

Excelent
(%)

100%

12

F. bună
(%)
30

Bună
(%)
44

Satisfăcă
toare
(%)

Nesatisfăcă
-toare
(%)

11

3

 Aprecirea privind modul în care sunt furnizate informațiile privind serviciile realizate
de Poliția Locală Sector 2 în rândul cetățenilor, sunt în procent de 42 % - excelent și
foarte bună și 44 % bună, ceea ce înseamnă că locuitorii sectorului sunt informați
despre serviciile, respectiv despre atribuțiile Poliției Locale și doar 14 % sunt
nemulțumiți de modul furnizării acestor informații.

Aprecierea privind modul în care sunt furnizate informațiile
privind serviciile realizate de PLS2,
în rândul cetățenilor
Excelent & F. Bună

Bună

Nemulțumiți

14%
42%

44%

4. GRADUL DE SATISFACȚIE CU PRIVIRE LA PRESTAȚIA ANGAJAȚILOR
POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
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Nr.
crt.

Parametru monitorizat

Nr. total
răspunsuri

Excelent
(%)

F. bună
(%)

1.

Prezența și
mobilitatea în cadrul
sectorului 2

100%

17

30

2.

Aspecte birocratice

100%

14

3.

Eficacitatea
informării

100%

4.

Promptitudine

5.

Competență și
atitudine

Bună
(%)

Satisfăcă
toare
(%)

Nesatisfăcă
-toare
(%)

39

11

3

29

37

14

6

15

25

45

12

3

100%

17

30

37

12

4

100%

19

29

39

10

3

 În ceea ce privește competența și atitudinea cetățenii sunt foarte mulțumiți 48% fiind
reprezentat de procentele din categoria excelent și foarte bună și de 39% de cele din
categoria bună, acestea însumand 87%. Prezenţa şi mobilitatea în cadrul sectorului 2
(47% - excelent și foarte bună), de asemenea promptitudinea, eficacitatea
informării în cadrul sectorului 2 (47 %- excelent și foarte bună și respectiv 40 %excelent și foarte bună) sunt la randul lor foarte apreciate de locuitorii Sectorului 2.1
 Dintre cei care au răspuns 20 % sunt nemulțumiți de aspectele birocratice în cadrul
sectorului .

Gradul de satisfacție cu privire la prestația
angajaților PLS2
Excelent & F.Buna
47%

Nemultumiti

40%

37%

48%

47%

45%

43%

39%

Buna

39%

37%

20%
15%

14%

Prezenta si
Aspecte birocratice Eficacitatea informarii
mobilitatea in cadrul
sectorului

16%

Promptitudine

13%

Competenta si
atitudine

5. COLABORAREA DINTRE POLIȚIA LOCALĂ ȘI CETĂȚENI

1

S-au luat în calcul răspusurile cu EXCELENT și FOARTE BUNĂ.
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Nr.

Parametru monitorizat

crt.

5.

Nr. total
răspunsuri

Excelent
(%)

100%

12

Colaborarea dintre Poliția

F. bună
(%)
28

Bună
(%)

Satisfăcă
toare
(%)

Nesatisfăcă
-toare
(%)

11

3

46

Locală și cetățeni

 Colaborarea dintre Poliția Locală și cetățeni este excelentă și foarte bine vazută de
peste 40 %, buna de 46%, iar satisfăcătoare și nesatisfăcătoare doar de 14 %.
Colaborarea dintre Poliția Locală
Sector 2 și cetățeni

14%

Excelent & F.
Bună
Bună

40%

46%

Nemulțumiți

6. SENTIMENTUL DE SIGURANȚĂ STRADALA VIS-A-VIS
DE PRESTAȚIA POLIȚIEI LOCALE
Nr.
crt.

Parametru monitorizat

6.

Sentimentul de siguranță
stradală,
vis-a-vis
de
prestația Poliției Locale

Nr. total
răspunsuri

Excelent
(%)

F.
bună
(%)

100%

10

28

Bună
(%)
47

Satisfăc
ătoare
(%)

Nesatisfăcă
-toare
(%)

11

4

 Sentimentul de siguranță stradală vis-a-vis de prestația Poliției Locale este de 38 %
(excelent și foarte bun), 47% bun și 15 % satisfacator și nesatisfăcător.
Sentimentul de siguranță stradală vis - a - vis de
prestația Poliției Locale Sector 2

15%

38%

47%

Excelent & F.
Bună
Bună
Nemulțumiți
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7. EVOLUȚIA FENOMENULUI ANTISOCIAL , FAȚĂ DE ANII ANTERIORI, CA URMARE A
IMPLEMENTĂRII SISTEMELOR DE MONITORIZARE VIDEO

Nr.
crt.

Parametru monitorizat

Nr. total
răspunsuri

%

1.

A crescut

100%

12

2.

A rămas la fel

100%

26

3.

A scăzut

100%

62

70%

62%

60%
50%
40%

26%

30%
20%

12%

10%
0%

Evoluția fenomenului antisocial , față
de anii anteriori, ca urmare a
implementării Sistemului de
monitorizare video

A crescut

A rămas la fel

21

A scăzut

CUNOASTEREA UNEI MODALITĂȚI DE CONTACTARE A POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
Nr.
crt.

Parametru monitorizat

Nr. total răspunsuri

%

1.

Telefon

1667

55

2.

E- mail

1217

40

3.

Adresă (sediu central)

1424

47

4.

Nu știu

252

8

5.

Altă variantă

402

13

TOTAL chestionare

3007

100%

 Cel mai cunoscut şi uşor mod de a contacta Poliția Locală Sector 2, este telefonul –
55%, adresa (sediu central) cu un procent de 47%, urmată de adresa de email –
40%. 13 % dintre cetățenii chestionați cunosc și alte variante prin care pot contacta
Poliția Locală Sector 2 , cum ar fi pagina de facebook Primăria Sectorului 2 – Poliția
Locală . 8 % nu au știut nici o modalitate de contactare.

Telefon

E-mail

Total răspunsuri
1667 - 55%

Total răspunsuri
1217- 40%

Adresă

Nu stiu

Total
răspunsuri
1424 - 47%

Total
răspunsuri
252 - 8%

Altă variantă
Total răspunsuri

Nr. total răspunsuri 3007 – 100%

Cunoașterea unei modalități de contactare
a Poliției Locale Sector 2
Telefon

Adresă

E-mail

Nu știu

Altă variantă

55%
47%
40%

8%
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13%

402 - 13%

NIVELUL DE CORUPTȚIE AL PERSONALULUI
DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie, Politia Locala Sector 2 a
solicitat cetățenilor, prin intermediul sondajului de opinie, să ne relateze părerea lor cu privire
la nivelul de corupție al personalului din cadrul instituției.
Nr.
crt.

Parametru monitorizat

9.

Nivelul de corupție al
personalului din cadrul
PLS2

Nr. total
răspunsuri

Nivel
ridicat
(%)

100%

Scăzut
(%)

5

Nu
există
(%)

17

52

Nu știu
(%)
18

Nu
răspund
(%)
8

La această întrebare, dintr-un total de 3007 chestionare, 5% din cetăţenii sectorului 2
sunt de părere că nivelul de corupţie este ridicat, 17% scăzut, 52% consideră că nu există,
8% nu răspund la această întrebare. 18% dintre cei chestionaţi nu au ştiut să raspundă la
această întrebare.

Nivelul de coruptie al personalului din cadrul
Poliției Locale Sector 2
Scăzut

Nivel ridicat

Nu există

Nu știu

Nu răspund

52%

18%

17%

8%

5%

Această întrebare reflectă percepţiile şi atitudinile personalului Poliției Locale Sector 2,
faţă de problematica aferentă corupţiei, respectiv să înţeleagă şi să explice fenomenul, prin
raportare la contextul său prezent, manifestările şi cauzele sale, cunoaşterea modului în care
sunt percepute şi evaluate acţiunile întreprinse de Poliția Locală Sector 2
prevenirii şi combaterii corupţiei.
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în domeniul

SATISFACȚIA ASUPRA SERVICIILOR POLIȚIEI LOCALE
DE LA ÎNFIINȚARE PÂNĂ ÎN PREZENT

Nr.
crt.

Parametru monitorizat

Nr. total
răspunsuri

8.

Satisfacția asupra
serviciilor PLS2 de la
înființare până în
prezent

Excelent
(%)

F. bună
(%)

10

28

100%

Bună
(%)

Satisfăcăto
are
(%)

Nesatisfăcă
-toare
(%)

14

3

45

 Dintre serviciile prestate de Poliția Locală Sector 2, cele mai apreciate sunt cele
referitoare la menţinerea ordinii şi liniştii publice 51% fiind reprezentat de cei cu o
părere excelentă și foarte bună, intervențiile efectuate la solicitările și sesizările
cetățenilor cu un procent de 49% (excelentă și foarte bună), îndrumarea
cetățenilor prin intermediul Serviciului de Relații Publice – 47%. La polul opus se
află serviciile privind protecţia mediului cu un procent de 21% nemulțumiți.

Satisfacția asupra serviciilor Poliției Locale
Sector 2 de la înființare până în prezent
Buna 50%
45%
40%
35%

Excelent & F.
Buna 33%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Nemultumiti
17%

Concluzii:
Poliţia Locală Sector 2 este un serviciu public specializat, a cărei structură exercită
atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii
private şi publice, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Evoluția indicatorilor de apreciere ai serviciilor oferite populației de către Poliția Locală
Sector 2, înregistrează în 2018 același trend ca în anul anterior. Analiza efectuată de către
personalul de specialitate, din cadrul Serviciului Relații Publice, scoate în evidență că
activitatea Poliției Locale Sector 2 este apreciată ca fiind excelentă, foarte bună și bună, de
către 83 % dintre cetățenii chestionați și doar 17% sunt nemulțumiți, prin comparație cu
anul 2017, când procentul celor nemulțumiți a fost de 20%.
În anul 2019, datorită stabilităţii structural-organizatorice, continuităţii obiectivelor
stabilite, efortului depus de poliţiştii locali, precum şi asigurării resurselor necesare
desfăşurării activităţii curente, au fost obţinute rezultate bune, astfel că s-a reuşit asigurarea
unor servicii de calitate în ceea ce privește siguranţa cetăţeanului. Aceste rezultate au un
impact major asupra creşterii calităţii serviciului poliţienesc, prestat de poliţiştii locali precum
şi asupra percepţiei în rândul cetăţenilor, a schimbării de ansamblu a imaginii Poliţiei Locale şi
direcţia pozitivă a sensului în care aceasta este realizată. Astfel, s-a înregistrat un procent de
83% al celor ce văd o evoluţie în bine a instituţiei. Acest procent se menține în 2018 , fiind tot
83%. Pentru o analiză obiectivă a situaţiei luăm în considerare şi cei 17% care sunt de părere
că nu se va schimba nimic semnificativ. Aceştia trebuie să se constituie în public ţintă al
politicilor de imagine adoptate de Poliția Locală Sector 2, ținând cont de faptul că procentul a
scăzut față de anul 2017, cu 3%, iar în anul 2018 rămânând neschimbat.
Managementul organizaţional practicat la nivelul instituţiei, adaptat continuu la
evoluţiile fenomenului antisocial, aplicate în baza unei cunoaşteri reale a situaţiei operative, a
resurselor şi a capacităţii de acţiune s-a axat în principal pe implementarea conceptelor
moderne de abordare a activităţii poliţieneşti, cu impact major asupra creşterii calităţii
serviciilor prestate.
În 2019 am continuat îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de acțiuni aprobat,
la nivelul instituției. Obiectivul general stabilit a fost cel de asigurare a unui nivel optim de
siguranţă publică în Sectorul 2, realizabil prin atingerea unor obiective specifice, după cum
urmează: menţinerea ordinii şi liniştii publice, combaterea comerţului stradal ilegal, protecţia
mediului, creşterea gradului de siguranţă stradală, creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei
rutiere, respectarea normelor privind disciplina în construcţii, creşterea gradului de siguranţă
al elevilor în şcoli şi în proximitatea acestora, creşterea calităţii serviciilor.
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În urma analizei efectuate, se constată că există, în procent de 21%, nemulțumiri
legate de protecția mediului, cu 3% mai puțin față de anul anterior, iar menţinerea
ordinii şi liniştii publice 12%, cu 4% mai puțin față de anul anterior, ceea ce înseamnă că
aceste domenii care au fost ținte prioritare în anul 2018, au înregistrat trenduri ascendente.
În urma rezultatului sondajului de opinie realizat în perioada 1 aprilie – 17 mai 2019, se
constată că este nevoie de o mediatizare a modalităţilor de acces online a serviciilor Poliţiei
Locale Sector 2, prin realizarea unor campanii de informare cu privire la modalitatea de a
accesa Site-ul, pagina de Facebook și creșterea vizibilității online, prin postarea unui număr
mai mare de materiale, promovarea activităților și realizărilor instituției, deoarece un procent
de 8% din cei chestionaţi nu cunosc nici o modalitate de contactare, cu 5% mai mult față
de anul anterior, iar 47% nu cunosc modul de contactare online, cu 1% mai mulți decât în
anul 2018.
Din comentariile şi recomandările înregistrate se constată nevoia de mediatizare a
atribuţiilor Poliţiei Locale prin realizarea mai multor campanii de informare, deoarece o parte
dintre cei chestionaţi fac referire la atribuţii care nu intră în sfera celor impuse prin lege, ca
urmare a lipsei de informare sau din dorinţa dezvoltării zonelor de competenţă, ca urmare a
creşterii gradului de încredere în această instituţie.
La o analiză atentă a comentariilor cetațenilor, se constată nevoia unui număr mai mare de
agenți și patrule ale Poliției Locale pe străzile şi în parcurile Sectorului 2, mai ales noaptea,
prezență mai activă și implicare în combaterea fenomenului de comerț stradal neautorizat, în
special în Zona Delfinului, Zona Colentina – Doamna Ghica, implicare și măsuri împotriva celor
care nu respectă normele de protecția mediului, monitorizarea activităților de salubrizare,
precum și implicarea in rezolvarea problemelor generate de câinii fără stăpân, sancționarea
aspră a persoanelor care aruncă gunoiul în locuri nepermise, verificarea și sancționarea
lucrărilor de demolare/construcție neautorizate, măsuri pentru creșterea numărului coșurilor
de gunoi.
O altă problemă semnalată este cea a încălcării normelor privind circulația pe drumurile
publice, ceea ce conduce la nemuțumiri legate de dificultățile apărute în trafic, măsuri
permanente în vederea asigurării fluidizării traficului rutier în zonele aglomerate (Mega Mall,
D-na Ghica), precum și măsuri împotriva celor care încalcă reguli de circulație.
Din punct de vedere al problemelor de ordine publică, cetățenii sesizează lipsa de
vizibilitate a polițiștilor locali, lipsa patrulelor pedestre, nevoia de creștere a calității serviciilor
publice și creșterea vitezei de reacție la sesizări, adoptarea unei atitudinii corecte și bazată pe
respect, în relația cu cetățenii. Sunt indicate punctual zone în care apar frecvent probleme de
ordine publică și în care, din punct de vedere al cetățenilor, ar fi necesară monitorizarea: Parcul
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Pantelimon, Șos. Pantelimon și străduțele laterale, Șos. Mihai Bravu, Str. Chiristigii, Piața Obor,
în perimetrul școlilor, Str. Paroșeni, Tei Toboc și parcurile din sector.
Prin comparație cu anul 2018, cetățenii sunt nemulțumiți și insistă în comentarii,
asupra problemelelor legate de infrastructura rutieră, problemele de protecția mediului
(gunoi, câini fără stăpân, spații destinate animalelor de companie, lipsa coșurilor) și
comerțul stradal neautorizat, în Zonele Colentina și Pantelimon.
Deoarece în multe din comentariile respondenților apare „Mai mulți polițisti locali pe
stradă”, este necesară creșterea vizibilității poliţiei în comunitate,

dată în principal de

participarea acesteia la viaţa socială a comunității (diferite evenimente sociale, activități
cultural – sportive, evenimente istorice) și activitatea poliţiei în prevenirea faptelor antisociale.
Cu toate acestea cetățenii Sectorului 2 au sesizat că, în anul 2018, Poliția Locală Sector 2 a
fost mai vizibilă și mai prezentă în comunitate decât Poliția Sector 2 și Brigada de Poliție
Rutieră.
Referitor la factorii care afectează activitatea poliţiei, în percepţia respondenţilor, aceştia
sunt reprezentaţi de: aspecte birocratice (20% nemulțumiți),

promptitudine (16%

nemulțumiți). Astfel se impune continuarea programelor de instruire și dezvoltarea
competențelor polițiștilor locali, creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate al
acestora, eliminarea blocajelor birocratice, prin reducerea birocrației în activitatea cu publicul
și îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin promovarea dialogului şi coeziunii sociale,
prin încurajarea participării active a cetățenilor și

tinerilor la viaţa comunităţii şi la

soluţionarea problemelor cu care se confruntă, prin iniţierea unor acţiuni cu implicarea
acestora.
Cetățenii Sectorului 2, în procent de 85%,

au constatat faptul că s-au facut pași

importanți în ceea ce privește siguranța stradală la nivelul acestui sector, prin înființarea
Poliției Locale. Datele obţinute în cadrul cercetării de faţă, sugerează faptul că la nivelul
Sectorului 2, locuitorii se simt în siguranţă, fapt asociat cu o rată de victimizare relativ scăzută.
Analiza pune în evidență și procentul celor nemulțumiți, care a scăzut cu 2% față de anul
trecut.
În condiţiile în care nivelul siguranţei stradale este perceput a fi scăzut, rezultă că există o
mai mare vizibilitate a efortului depus de poliţiştii locali.
Au fost facute progrese cu privire la ordinea și liniștea publică prin combaterea
fenomenelor de violență stradală și a comportamentului civic neadecvat.
Agenții Poliției Locale Sector 2 au oferit servicii de bună calitate, apreciate de cetățeni,
crescând siguranța în școli, siguranța publică și nu în ultimul rând siguranța alimentară.
Siguranța în școli este un punct destul de sensibil pentru Poliția Locală Sector 2, iar pentru
îmbunătățirea acestui parametru se derulează, începând cu anul 2007 programul „Polițisti
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Locali Voluntari – viitorul siguranței în școli” si Programul „Poliţist pentru o zi”, se asigură
monitorizarea unui număr de 7 unităţi de învăţământ, precum și dezvoltarea unor programe
de prevenire, în parteneriat cu ANA, DGPMB, ONG-uri și Inspectoratul Școlar Sector 2.
62% dintre cetățenii sectorului, apreciază evoluția negativă a fenomenului
antisocial, ca urmare a implementării celor trei sisteme de monitorizare video, la nivelul
sectorului. Operaționalizarea sistemelor de monitorizare au condus la o mai bună gestionare a
incidentelor semnalate, creșterea vitezei de reacție, reducerea timpului de intervenție și
reducerea numărului de fapte antisociale săvârșite.
Un procent semnificativ din cei chestionaţi aduc în atenţie nevoie de informare,
necesitatea realizării campaniilor de informare, necesitatea organizării acţiunilor cu caracter
preventiv, deşi anul 2018 este anul în care au fost derulate cele mai multe proiecte şi campanii
cu caracter preventiv – educativ, realizate de personalul Serviciului Relații Publice, în paralel cu
activitățile zilnice obligatorii.
Prevenirea faptelor de corupție în rândul personalului Poliției Locale Sector 2 constituie
o prioritate, monitorizându-se factorii de risc ce pot genera sau favoriza corupția. Acest lucru se
reflectă în procentul de 52%, dintre respondenți care consideră că nu există fapte de
corupție și 18% care nu au auzit de fapte de corupție la nivelul instituției.
Măsurarea aprecierilor respondenţilor faţă de activitatea Poliţiei Locale conduce la
configurarea a trei categorii de situaţii :
a) Satisfacţie faţă de: vizibilitatea poliţiei locale în comunitate dată în principal de participarea
acesteia la viaţa socială, activitatea poliţiei în domeniul circulaţiei, colaborarea cu instituții
partenere,
b) Insatisfacţie faţă de: rezolvarea unor fenomene deviante din comunitate, oamenii strazii,
câinii fără stapân, depozitele de deşeuri necontrolate.
c) Necunoaşterea unor activităţi ale poliţiei locale: combaterea comerțului stradal, protecția
mediului, circulație, disciplina în construcții și afișajul stradal .
Cu toate că opinia generală este una pozitivă, oamenii sunt conştienţi de faptul că poliţia
se confruntă cu anumite probleme ce împiedică parţial sau total realizarea unor atribuţii
specifice: numărul redus de poliţişti locali, influenţe ale unor factori de decizie din
administraţia publică centrală şi lipsa motivării poliţiştilor.
În cazul evaluării globale a activităţii Politiei Locale Sector 2, cetăţenii percep poliţia ca o
instituţie prietenoasă, aflată în slujba cetăţenilor, cu o activitate în general bună, dar sesizează
şi aspecte negative în activitatea acesteia legate în special de aspecte birocratice, de prezența și
mobilitatea în cadrul sectorului 2, de calitatea serviciilor oferite , dar și de unele atitudini și
încălcări ale normelor de conduită profesională.
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Prin comparaţie cu anii anteriori, ca urmare a rezultatelor analizate, reiese că Poliţia
Locală Sector 2 şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al
instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, prin asigurarea unui nivel de
siguranţă corespunzător în spaţiul public şi privat.
Rezultatele sondajului de opinie, aplicate în scopul identificării necesităţii de siguranţă
publică şi percepţiei cetăţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu responsabilităţile
derivate din Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului Bucureşti, impun
continuarea îndeplinirii obiectivelor stabilite, în scopul îndeplinirii obiectivului fundamental:
creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului în Sectorul 2.
Măsuri ce se vor întreprinde pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activității
instituției:


Creşterea vitezei de reacţie la sesizările cetăţenilor și satisfacerea cerinţelor acestora;



Creşterea randamentului agentului de siguranţă publică în raport cu comunitatea;



Creşterea gradului de comunicare în cadrul instituţiei prin îmbunătăţirea şi
eficientizarea canalelor de comunicare puse la dispoziţie, respectiv panoul de afişaj,
spaţiul virtual, e-mail, reţea IT;



Creșterea vizibilității în comunitate;



Creșterea gradului de educație, profesionalism și pregătire de specialitate a agenților de
poliție locală;



Creșterea numărului de incidente gestionate și soluționate prin sistemul de
monitorizare video;



Scăderea timpilor de răspuns la solicitări/sesizări;



Includerea în Planul de acţiuni a unor activităţi/proiecte/programe care să vizeze
îmbunătăţirea gradului de satisfacţie al beneficiarilor şi celorlalte părţi interesate;
prioritizarea acestora în funcţie de rezultatele obţinute prin aplicarea sondajului de
opinie pentru cetăţeni, unităţi de învăţământ;



Dezvoltarea de proiecte/campanii/parteneriate/voluntariat prin încurajarea
participării active a cetățenilor și tinerilor la viaţa comunităţii, soluţionarea
problemelor cu care se confruntă, iniţierea unor acţiuni cu implicarea acestora



Toate aceste acţiuni se vor realiza strict în limitele bugetului aprobat.
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