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PENTRU ANUL 2022
POLIŢIA	LOCALĂ A AVUT DE ÎNDEPLINIT URMĂTOARELE 

OBIECTIVE	STRATEGICE:

1. Asigurarea respectării prevederilor legale privind protecția mediului
2. Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții și 

afișajului stradal
3. Asigurarea respectării legislației și a normelor cu privire la activitățile comerciale
4. Asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului
5. Asigurarea respectării normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor
6. Îmbunătățirea performanțelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de monitorizare 

și supraveghere video
7. Creșterea performanței operaționale a Poliției Locale Sector 2
8. Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate în baza 

Ordinului 600/2018 
9. Îmbunătățirea dialogului social dintre poliția locală  și comunitatea Sectorului 2
10. Creșterea calității și performanțelor serviciilor
11. Asigurarea apărării drepturilor  și intereselor legitime ale instituției
12. Îmbunătățirea managementului resurselor umane
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	PREVEDERILOR	LEGALE	PRIVIND	PROTECȚIA	MEDIULUI
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 Verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor acestora și luciul de apă în
colaborare cu Garda Națională de Mediu, Administrația Națională Apele Române,
Administrația Domeniului Public Sector 2 și S.C. Supercom S.A. – 12 acțiuni;

 Acțiuni privind verificarea zilnică a salubrizării pe toate tipurile de artere, pe zonele verzi –
4325 de acțiuni;

 Verificarea/reverificarea respectării normelor de protecția mediului și a celor de calitatea
aerului de către societățile ce desfășoară lucrări specifice de construcții/reabilitări (șantiere,
lucrări edilitare, lucrări de reabilitare etc) – 425 de verificări/reverificări;

 Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite
corespunzător – au fost monitorizate 500 de terenuri/imobile din care pentru 6 locații s-a
demarat procedura conform O.G. nr. 21/2002;

 Acțiuni de verificare a agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului. S-au
verificat un număr de 34 agenți economici;

 Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot conform OMS nr. 119/2014 – 18
acțiuni;

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de animale de companie cu
privire la respectarea normelor legale – 48 acțiuni;
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	PREVEDERILOR	LEGALE	PRIVIND	PROTECȚIA	MEDIULUI
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 Acțiuni de verificare a respectării normelor de salubritate și igiena în parcurile de pe raza
Sectorului 2 de către persoanele fizice. S-au verificat/reverificat un număr de 27 parcuri;

 Acțiune privind identificarea/verificarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia – 248
locații. În acest sens, au fost monitorizate 500 de terenuri;

• Acțiune de monitorizare a unităților de învățământ în vederea combaterii delicvenței juvenile
și a protecției elevilor – 7 acțiuni;

 Acțiune de identificare și sancționare a autovehiculelor staționate/parcate pe spațiile verzi –
permanent – 365 actiuni;

 Acțiune de identificare a problemelor privind protecția mediului pe cvartale
 Acțiune de verificare a Asociațiilor de Proprietari din punct de vedere al gestionării deșeurilor

și al spațiului special amenajat pentru depozitarea acestora
 Acțiune de verificare a contractelor de salubritate la persoane fizice/juridice
 Verificarea și soluționarea dispozițiilor venite pe grupul de lucru whatsapp – 3.774

dispoziții;
 Campanie de informare privind colectarea deșeurilor voluminoase de la populație
 Campanie de informare a cetățenilor Sectorului 2 cu privire la programul de colectare a

deșeurilor
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Serviciul Protecţia Mediului
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• Sesizări primite/soluționate – 6.923
• Total acțiuni – 8.253
• Total sancțiuni – 1.987

• Valoare sancțiuni – 2.800.143 lei
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	PREVEDERILOR	LEGALE	ÎN	DOMENIUL	DISCIPLINEI	ÎN	
CONSTRUCȚII	ȘI	AFIȘAJULUI	STRADAL

• Acțiuni de verificare a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările de
construcție/demolare – 892 acțiuni;
• Acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a
lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale – 153 acțiuni;
• Acțiuni de demolare a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al
municipalității – 67 construcții ilegale desființate;
• Acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare –
94 acțiuni;
• Solicitări adresate PS2 în vederea promovării acțiunii cu obligația de a face, la Judecătoria
Sector 2 și obţinerea hotărârilor judecătoreşti necesare aducerii la îndeplinire a acestor măsuri,
în cazurile în care contravenienţii nu au dus la îndeplinire măsurile sancţionatorii
complementare dispuse în procesele - verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, la
termenele stabilite – 94 solicitări;
• Solicitări adresate Primăriei Sector 2/Poliției Locale Sector 2 – Direcția Juridică, în vederea
întocmirii proiectului de dispoziție de desființare, pentru lucrările executate pe domeniul
public/privat al municipalității – 171 solicitări;
• Pentru infracțiuni la Legea nr. 50/1991, constatate pe raza Sectorului 2, au fost prezentate către
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 un număr de 28 de astfel de cazuri;
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	PREVEDERILOR	LEGALE	ÎN	DOMENIUL	DISCIPLINEI	ÎN	
CONSTRUCȚII	ȘI	AFIȘAJULUI	STRADAL

• Acțiuni de verificare finalizate prin întocmirea și transmiterea unui număr de 29 informări
către conducerea Primăriei Sector 2 și 582 comunicări către alte instituții;
•Ca urmare a constatărilor și demersurilor întreprinse au fost emise un număr de 115 dispoziții
de desființare;
•Au fost întreprinse un număr de 232 acțiuni de identificare a imobilelor neîngrijite conform
H.C.L.S.2 nr. 301/2019, modificată și completată;
• Au fost transmise la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 un număr de 50 note tehnice, pentru
supraimpozitare, conform H.C.L.S.2 nr. 115/2022;
•Au fost organizate acțiuni de control în vederea verificării respectării disciplinei în construcții,
fiind aplicate 169 sancțiuni contraventionale, iar pentru amplasarea mijloacelor de publicitate
în mod neautorizat, au fost aplicate un număr de 12 sancțiuni contravenționale;
• Acțiuni de verificare a mijloacelor de publicitate amplasate în mod autorizat/neautorizat – 58
acțiuni;
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	PREVEDERILOR	LEGALE	ÎN	DOMENIUL	DISCIPLINEI	ÎN	
CONSTRUCȚII	ȘI	AFIȘAJULUI	STRADAL

• Acțiuni de verificare a mijloacelor de publicitate amplasate în mod
autorizat/neautorizat – 183 acțiuni;
• Acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de
executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale – 22 acțiuni;
• Acțiuni de demolare a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau
privat al municipalității – 52 construcții ilegale desființate;
• Acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de constatare și
sancționare – 3 acțiuni;
• Solicitări adresate PS2 în vederea promovării acțiunii cu obligația de a face, la
Judecătoria Sector 2 și obţinerea hotărârilor judecătoreşti necesare aducerii la
îndeplinire a acestor măsuri, în cazurile în care contravenienţii nu au dus la
îndeplinire măsurile sancţionatorii complementare dispuse în procesele - verbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor, la termenele stabilite – 3 solicitări;
• Solicitări adresate Direcției Juridice din cadrul Poliției Locale Sector 2, în vederea
întocmirii proiectului de dispoziție de desființare, pentru lucrările executate pe
domeniul public/privat al municipalității – 82 solicitări.
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Serviciul Disciplina	în	Construcții	și	
Compartimentul	Gestionare	Fond	Construit	și	Publicitate

• Sesizări	primite/soluționate	– 4.422
• Total	acțiuni	– 2.070
• Total	sancțiuni	– 181

• Valoare	sancțiuni	– 311.500	lei
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	LEGISLAȚIEI	ȘI	A	NORMELOR	CU	PRIVIRE	LA	
ACTIVITĂȚILE	COMERCIALE

 Verificarea producătorilor din piețele agroalimentare (inclusiv piețele volante
temporare) cu privire la deținerea documentelor necesare desfășurării activității
de comercializare.
Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat, în zona comerțului
stradal neautorizat
 Verificarea agenţilor economici care au deţinut agregate frigorifice/ terase
sezoniere/ chioșcuri pe domeniul public
 Verificarea agenţilor economici asupra deţinerii autorizaţiilor de comercializare
produse agroalimentare, acte de provenienţă marfă, afişare preţuri
 Combaterea virusului Sars-Cov2: acțiuni de control derulate în comun cu
Poliția Sector 2, D.S.P. și Jandarmeria Română, vizând respectarea măsurilor de
protecție sanitară dispuse de autorități, în piețe și centre comerciale/ zone
aglomerate vizând informarea comunității pentru combaterea Covid 19;
 Legalitatea funcționării restaurantelor/ barurilor și cluburilor, în colaborare cu
Poliția Sector 2, ITM, OPC, ISU și SIF Sector 2, Jandarmerie/ DSP/ ANSVSA
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	LEGISLAȚIEI	ȘI	A	NORMELOR	CU	PRIVIRE	LA	
ACTIVITĂȚILE	COMERCIALE

Activități de valorificare și distrugere a bunurilor confiscate, precum și de predare – primire a
produselor alimentare și nealimentare – 1 convocare a comisiei de
verificare/comercializare/ 3 activități de neutralizare produse alimentare/ nealimentare
neconforme
Acțiuni de verificare a legalității funcționării agenților economici ‐ au fost sancționate cu
suspendarea activității – 178 societăți comerciale;
Verificarea activității și a dosarelor depuse de agenții economici în vederea obținerii
Autorizației pentru desfășurare activități alimentație publică ‐ 452 dosare verificate/ 358
autorizații emise/ vize anuale;
Verificarea activității și a dosarelor depuse de agenții economici în vederea obținerii avizului
de ocupare a locului public cu agregate frigorifice și terase – 25 avize emise.
Bunuri confiscate:

‐ nealimentare : îmbrăcăminte = 258 buc/ țigări= 139 pachete/ diverse=1073 buc.
‐ alimentare (origine animală): pește= 7kg/ lapte= 60l/ borș= 15l/ ouă= 400 buc/

brânzeturi= 251 kg/ carne pui=160 kg/ miere= 23 borc./vin= 6l/ țuică= 2l/biscuiți= 6pct.
‐ agroalimentare: verdețuri= 3.942 leg/ legume‐fructe= 873 kg/ flori= 229 buchete.
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Serviciul Control	Comercial,	Autorizare	Agenți	Economici

• Sesizări	primite/soluționate	–3.045
• Total	acțiuni	– 1968

• Total	sancțiuni	– 9.347
• Valoare	totală sancțiuni	–8.207.600	lei

• Sume	colectate	la	bugetul	local	din	taxe	Autorizare	alimentație	publică	–
1.530.472		lei
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ASIGURAREA	ORDINII	PUBLICE	ŞI	SIGURANŢEI	CETĂŢEANULUI
Serviciul Ordine	Publică	1/2

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor – 4 zone;
Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 25 patrule/zi;
Aplanarea conflictelor spontane identificate – 12 conflicte;
Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului Bisericilor de pe raza Sectorului 2 – 8
acțiuni
Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor de ordine publică –
11 instituții de învățământ;
Asigurarea măsurilor de Ordine Publică la cele 2 centre unde sunt cazati refugiatii
Activități pe linie de ordine publică în cadrul unor patrule independente folosite pentru suplimentarea
dispozitivelor de ordine publică instituite la nivelul Secțiilor 6-9 Poliție,- 4 patrule /zi
Sub coordonarea operațională a Ministerului Afacerilor Interne Sector 2 Poliție perioada 01.01-31.03.2022
Activități pe linie de ordine publică, în stațiile mijloacelor de transport public STB- la solicitare;
Inchiderea / deschiderea parcurilor conform HCLS 286/2019 ‐ 61 parcuri;
Acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a acțiunilor și misiunilor - 5‐10min;
Acțiuni comune cu direcțiile/ serviciile din Primăria Sector 2- la solicitare
Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de competență – 34 acțiuni;
Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea către organele
competente a făptuitorilor, pe bază de proces verbal, în vederea continuării cercetărilor –6 infracțiuni ( 17
persoane predate la Sectiile de Politie );
Depistarea si predarea persoanelor fara adapost din sector la adaposturile de noapte– 38 persoane;
Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul monitorizării evenimentelor sportive desfășurate in
incinta Complexului Dinamo și Arena Națională – 38 acțiuni.
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Serviciul Ordine	Publică	1/2

• Sesizări	primite/soluționate	–
4.928

‐ scrise	– 1.117
- telefonice	– 3.328

- Facebook	– 219
- Whatsapp – 780

• Procese verbale– 12.413
• Valoare	sancțiuni	– 5.030.522 lei

• Avertismente	– 999
• Total	sanctiunnte – 3.759
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ASIGURAREA	ORDINII	PUBLICE	ŞI	SIGURANŢEI	CETĂŢEANULUI
Serviciul Circulație

• Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
conferite de lege în domeniul circulaţiei – 457 de	acțiuni;
• Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră, starea indicatoarelor şi a 
marcajelor rutiere ‐ 405	de	locații	identificate;
• Participarea la acţiuni comune cu ADP pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale –
315 de	acțiuni;
• Participarea, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri,
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative - 49 de acțiuni;
• Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor 
de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de 
competenţă ‐ 39 de	acțiuni;
• S-a asigurat în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi 
luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi 
a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 
sanitară – 46 accidente.
• Cooperarea cu unitațile/structurile teritoriale ale Poliției Române , ADP Sect. 2 pentru 
identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului pentru ridicarea acestora: 141
autovehicule
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Serviciul Circulație

• Sesizări	primite/soluționate	– 13.076
- Telefonice	– 7.771
- Scrise	2.538
- Facebook	– 93
- Whatsapp ‐ 2674

• Total	sancțiuni	– 5.948
• Valoare	sancțiuni	– 2.091.149	lei
• Avertismente	– 1.890
• Auto	identificate	ca	fiind	fără	
stăpân/abandonate – 1.059
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ASIGURAREA	ORDINII	PUBLICE	ŞI	SIGURANŢEI	CETĂŢEANULUI
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REZULTATE		OBŢINUTE	DE DIRECŢIA	ORDINE	PUBLICĂ

TOTAL	
SANCŢIUNI	

CONTRAVENŢIONALE
19.360

VALOARE	
SANCŢIUNI	
7.121.671	lei

AVERTISMENTE
2.889

din care

ASIGURAREA	ORDINII	PUBLICE	ŞI	SIGURANŢEI	CETĂŢEANULUI
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ASIGURAREA	RESPECTĂRII	NORMELOR	LEGALE	PRIVIND	DOMICILIUL,	
REȘEDINȚA	ȘI	ACTELE	DE	IDENTITATE	ALE	CETĂȚENILOR

Biroul	Evidența	Persoanei

 Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale – 203 imobile verificate;
Verificarea cărților de imobil și determinarea președinților asociațiilor de proprietari de a le actualiza – 284 acțiuni;
Verificarea persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au solicitat eliberarea
actului de identitate, precum și determinarea acestora de a intra în legalitate – 3492 persoane determinate să intre în legalitate;
Verificarea în teren a persoanelor care solicită înregistrarea tardivă a nașterii– 12 persoane verificate;
Acțiuni de verificare în teren și distribuire a somațiilor către persoanele care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității-
19 acțiuni;
Acțiuni de distribuire a invitațiilor de intrare în legalitate către cetățenii cu acte de identitate expirate și minorii care au împlinit
vârsta de 14 ani și nu au solicitat eliberarea actului de identitate -5693 invitații distribuite;
Acțiuni de verificare și consiliere a asociațiilor de proprietari pe linia respectării prevederilor Legii 196/2018-privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (320 acțiuni);
Sprijinirea Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență al Municipiului București pentru gestionarea fluxului de
refugiați ucrainieni și distribuirea acestora la centrele special amenajate pe raza teritorial-administrativă a municipiului București-
28 acțiuni;
Acțiuni de colaborare cu Direcția Regională de Statistică pentru actualizarea Registrului de Informații Statistice, în vederea
desfășurării în bune condiții a recensământului locuințelor și persoanelor - (11 acțiuni);
Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate Biroului Evidența Persoanelor -432 lucrări rezolvate;
Acțiuni desfășurate în comun cu inspectorii din cadrul Serviciului Autoritatea Tutelară Sector 2 pentru rezolvarea în bune
condiții a anchetelor sociale - 41 acțiuni;
Efectuarea, la solicitarea judecătoriei, a verificărilor în teren pentru rezolvarea unor situații specifice (declararea judecătorească
a morții, efectuarea verificărilor în teren și transmiterea informațiilor necesare soluționării proceselor civile,etc)– 30 acțiuni;
Verificări asupra persoanelor care nu au prezentat datele de identitate pentru actualizarea cărților de imobil – 94 acțiuni;
Acțiuni de verificare a imobilelor aflate în administrarea DGAPI pentru identificarea persoanelor care ocupă ilegal aceste spații
(aleea Lunca Florilor, str. Maior Băcilă, etc) – 187 acțiuni de verificare.
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Boroul Evidența	Persoanei

• Total	sancțiuni	– 347;
• Valoare	sancțiuni	– 40.970	lei
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TOTAL	SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI	VIDEO
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ÎMBUNĂTĂȚIREA	PERFORMANȚELOR	PRIN	UTILIZAREA	TEHNOLOGIILOR	
MODERNE	DE	MONITORIZARE			ȘI	SUPRAVEGHERE	VIDEO
Direcția	Monitorizare,	Supraveghere	Video	și	Dispecerat

Rezultate	– Sistemul		
monitorizare	intersecții	

Sector	2	



TOTAL	INCIDENTE	
SESIZATE
5750

Evenimente	rutiere
1.837

Incidente	comerț	
stradal

4

Rezultate	obţinute	de	Serviciul	
Monitorizare	

Zona	Steaua	Roșie	– Petricani	‐
Plumbuita	

22

din care
Incidente	mediu

3.825
Incendii

6

Incidente	
ordine	publică

202

Intervenții	în	urma	
sesizărilor

28

22

ÎMBUNĂTĂȚIREA	PERFORMANȚELOR	PRIN	UTILIZAREA	TEHNOLOGIILOR	
MODERNE	DE	MONITORIZARE			ȘI	SUPRAVEGHERE	VIDEO
Direcția	Monitorizare,	Supraveghere	Video	și	Dispecerat



TOTAL	SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI	VIDEO

165

BRIGADA	
RUTIERĂ

87

Cercetări	penale
Omoruri68

TOTAL	INCIDENTE	
SESIZATE
7.309

Evenimente	rutiere
2.042

Incidente	comerț	
stradal
12

Rezultate	obţinute	de	
Sistemul	de		Monitorizare	–

Arealul	Ion	Creangă

23

din care
Incidente	mediu

5.151

Incendii
12

Incidente	
ordine	publică

46

Incidente	diverse
46

FURTURI	AUTO
12

23

ÎMBUNĂTĂȚIREA	PERFORMANȚELOR	PRIN	UTILIZAREA	TEHNOLOGIILOR	
MODERNE	DE	MONITORIZARE			ȘI	SUPRAVEGHERE	VIDEO
Direcția	Monitorizare,	Supraveghere	Video	și	Dispecerat



TOTAL	SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI	VIDEO

170

BRIGADA	
RUTIERĂ

90

Cercetări	penale
Omoruri

75

TOTAL	INCIDENTE	
SESIZATE
6.512

Evenimente	rutiere
1.726

Incidente	comerț	
stradal

2

24

din care
Incidente	mediu

4.652

Incendii
9

Incidente	
ordine	publică

103

Incidente	disciplina
în	construcții

20

FURTURI
5

24

Rezultate	obţinute	de	
Serviciul	Monitorizare	– Zona	

Baicului

ÎMBUNĂTĂȚIREA	PERFORMANȚELOR	PRIN	UTILIZAREA	TEHNOLOGIILOR	
MODERNE	DE	MONITORIZARE			ȘI	SUPRAVEGHERE	VIDEO
Direcția	Monitorizare,	Supraveghere	Video	și	Dispecerat



TOTAL	SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI	VIDEO

401

BRIGADA	
RUTIERĂ
295

Cercetări	penale
Omoruri

82

TOTAL	INCIDENTE	
SESIZATE
35.268

Evenimente	rutiere
3.693

Incidente	comerț	
stradal
472

Rezultate	obţinute	de	
Serviciul	Monitorizare	–

10	zone

25

din care
Incidente	mediu

30.648

Incendii
17

Incidente	
ordine	publică

237

Incidente	diverse
201

FURTURI	AUTO
24

25

ÎMBUNĂTĂȚIREA	PERFORMANȚELOR	PRIN	UTILIZAREA	TEHNOLOGIILOR	
MODERNE	DE	MONITORIZARE			ȘI	SUPRAVEGHERE	VIDEO
Direcția	Monitorizare,	Supraveghere	Video	și	Dispecerat



TOTAL	IDENTIFICĂRI
BAZĂ	DE	DATE

43.429

IDENTIFICĂRI	
PERSOANE
32.362

TOTAL	ÎNREGISTRĂRI
33.598

SOLICITĂRI
7.915

SESIZĂRI
14.273

CREȘTEREA	PERFORMANȚEI	OPERAȚIONALE	A	POLIȚIEI	LOCALE	SECTOR	2

26

din care
CERERI
979

SESIZĂRI	TELEFONICE
8.365

ORDONANȚE	
26

SOMAȚII
998

IDENTIFICĂRI	
AUTO
11.067

26

INFORMĂRI
1.256
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ASIGURAREA	CONFORMĂRII	CU	CERINȚELE	STANDARDELOR	DE	REFERINȚĂ	IMPLEMENTATE	
ÎN	BAZA	ORDINULUI	600/2018	

27

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Poliţia Locală Sector 2 a întreprins măsuri
de:
 stabilire a obiectivelor specifice pe compartimente- 75 obiective specifice
(SMART);
 revizuirea procedurilor documentate în conformitate cu modificările
structurale și legislative- 198 de proceduri elaborate și revizuite;
 identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor; – 409 riscuri identificate
 raportarea gradului de implementare a Sistemului de Control Intern
Managerial;
menținerea nivelului de implementare a standardelor de control intern
managerial și păstrarea nivelului de conformitate a SCIM.
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ÎMBUNĂTĂȚIREA	DIALOGULUI	SOCIAL	DINTRE	POLIȚIA	LOCALĂ		ȘI	COMUNITATEA	SECTORULUI	2

 Informarea societății civile cu privire la atribuțiile instituției – site/Facebook - 786
materiale publicate

 Dezvoltarea și derularea de campanii de informare/proiecte/parteneriate – 38
campanii de informare, 2 proiecte, 55 întâlniri de lucru și 4 evenimente

28

Serviciul	Relații	Publice	și	Registratură
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IMPLEMENTAREA	STRATEGIEI	NAȚIONALE	ANTICORUPȚIE	2021‐2025
Implementarea Hotărârii nr. 1269/2021, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada
2021 – 2025 a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor, a
măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor preventive, a indicatorilor de evaluare, precum şi
a Standardului general de publicare a informațiilor de interes public
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie, prin :
- derularea a două campanii de informare privind prevenirea și combaterea corupției și

importanța avertizorilor de integritate desfășurată în cadrul instituției cu tot personalul;
- realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a

reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi
integrităţii.
 Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a
standardelor de control managerial intern:
- adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul
de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei
structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a întreprinderilor publice care intră
sub incidenţa SNA;
- identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei.
Monitorizarea gradului de percepție al personalului și al cetățenilor față de fenomenul de
corupție și integritate – sondaj de opinie anual.

ÎMBUNĂTĂȚIREA	DIALOGULUI	SOCIAL	DINTRE	POLIȚIA	LOCALĂ		ȘI	COMUNITATEA	
SECTORULUI	2
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PROGRAME	DE	PREVENIRE	A	VIOLENȚEI	ÎN	ȘCOALĂ,	COMBATERII	FENOMENELOR	
ANTISOCIALE, INFRACȚIONALITĂȚII	JUVENILE,	EVITAREA ABANDONULUI	ȘCOLAR,	

EDUCAȚIA	CIVICĂ	ȘI	JURIDICĂ

Continuarea derulării Proiectului “Polițiști locali voluntari – viitorul siguranței în
școli” – 18 voluntari noi
Continuarea derulării Proiectului “Polițist pentru o zi” ‐ 35 elevi
Campania de prevenire „Fii prudent ! Nu juca rolul victimei!”

ÎMBUNĂTĂȚIREA	DIALOGULUI	SOCIAL	DINTRE	POLIȚIA	LOCALĂ		ȘI	COMUNITATEA	
SECTORULUI	2

Campanie de informare „Nu deveni o victimă a traficului de persoane!” – 4 campanii

Serviciul	Relații	Publice	și	Registratură
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PROTECŢIA	PERSOANELOR	VÂRSTNICE

Campania de informare ”Nu deveni victima neatenției!” – 5 campanii
Campanii de informare „ Numere utile‐Sector 2” – 6 campanii

ÎMBUNĂTĂȚIREA	DIALOGULUI	SOCIAL	DINTRE	POLIȚIA	LOCALĂ		ȘI	COMUNITATEA	
SECTORULUI	2

PREVENIREA	ȘI	COMBATEREA	TRAFICULUI	ȘI	CONSUMULUI	DE	DROGURI

 Campanie de informare, prevenire și conștientizare “Aproape de tine!“ –
3 campanii

 Campanie de informare “De azi renunț la fumat!“ – 2 campanii

Serviciul	Relații	Publice	și	Registratură
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 Campanie de informare a populației privind activitatea Poliției Locale Sector 2 – 4	campanii
 Campanie de informare, prevenire și conștientizare „Accidente	fantomă!”	
 Campanie de informare “Ziua	prevenirii	infracțiunilor	contra	patrimoniului	și	siguranța	rutieră!“

ÎMBUNĂTĂȚIREA	DIALOGULUI	SOCIAL	DINTRE	POLIȚIA	LOCALĂ		ȘI	COMUNITATEA	
SECTORULUI	2

CAMPANII	DE	INFORMARE	A	POPULAȚIEI	SECTORULUI	2

Serviciul	Relații	Publice

INFORMARE/CONSILIERE	REFUGIAȚI	UCRAINA

 Campanie de informare “Servicii	gratuite	oferite	cetățenilor	ucrainieni pentru	integrarea	pe	piața	muncii	din	
România!“	– 7	campanii

CAMPANII	PROTECȚIA	MEDIULUI

 Campanie de informare „	Curățăm	România!”	
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CREȘTEREA	CALITĂȚII	ȘI	PERFORMANȚELOR	SERVICIILOR

Asigură comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public:
Solicitări scrise 148
Solicitări verbale – 5.775
Solicitări informații de interes public pe mediu ‐ 866
Asigură activitatea de curierat:
Corespondență transmisă prin Poșta Română – 21.485
 Asigurarea participării cetățenilor la audiențe – 133 audiențe
Registrelor, condicilor, agendelor si caietelor de lucru, conform Anexa 7 – 360 registre/condici/caiete/agende
de lucru/buletine de post
 Sondaj de opinie privind gradul de satisfacţie al cetăţeanului faţă de activitatea Poliţiei Locale Sector 2 –
analizate 3287, chestionare on‐line/interviu stradal/punct informare
Sondajul de opinie privind percepția personalului Poliției Locale Sector 2, față de fenomenul de corupție –
analizate 339 chestionare
Campanii informare – 30.000 pliante diseminate/persoane informate
Petiții/sesizări/solicitări/dosare autorizare/informări/somații/invitații preluate/trimise format scris prin
Poșta Română/personal, poștă electronică, rețele socializare – 57.332,	din	care:

 19.334 pe e‐mail
 767	Facebook

 92 sesizări vocale – VIIS
 7710		grupuri	whatsapp

 Materiale presă:
 394	materiale	Facebook		
 394	materiale		site

Serviciul	Relații	Publice	și	Registratură
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ASIGURAREA	APĂRĂRII	DREPTURILOR		ȘI	INTERESELOR	LEGITIME	ALE	INSTITUȚIEI

 Reprezentarea și susținerea intereselor instituției în fata instanțele de judecată;
 Asigurarea de asistență juridică compartimentelor instituției precum și a
personalului din aparatul propriu;
 Gestionarea și urmărirea proceselor verbale emise de polițiștii locali, prin
transmiterea acestora catre organele de executare fiscala in vederea punerii in
executare silita.
Primirea documentelor si intocmirea proiectelor de dispoziție de primar al
sectorului 2, in vederea desfiintarii pe cale administrativa a constructiilor
provizorii amplasate pe domeniul public in mod neautorizat.
Primirea actelor si intocmirea proiectelor de dispozitie privind interzicerea
desfacerii, servirii, comercializarii si consumului bauturilor alcoolice, in timpul
desfasurarilor competitiilor sportive.
Initierea , elaborarea si redactarea proiectelor de hotarari in vederea transmiterii
spre abrobare de catre Consiliu Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;
Avizarea pentru legalitate a tuturor actelor transmise de catre compartimentele
din cadrul institutiei.
Formularea de raspunsuri la toate lucrările de specialitate juridică repartizate
(memorii, sesizări, plângeri, puncte de vedere solicitate etc.).

Serviciul	Juridic
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REZULTATE		OBŢINUTE	de Serviciul	Juridic	

• Dosare înregistrate - 230, din care:
- Dosare câștigate – 116
- Dosare pierdute - 24 

- Cheltuieli de judecată achitate – 7.252,3 LEI
- Dosare pe rol - 90

• Procese verbale înregistrate – 26.094, din care:
- Avertismente – 3.408

- Transmise la executare – 21.133
- Înregistrare chitanțe – 1392

- Achitate în valoare de 595.889 LEI 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA		MANAGEMENTULUI		RESURSELOR	UMANE

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului instituției
– 100% personal angajat;

Elaborarea Planului anual de ocupare al funcțiilor publice;
 Întocmirea anchetei locurilor de muncă vacante;
 Gestionarea bazei de date a funcționarilor publici;
 Atragerea și descoperirea personalului pentru ocuparea locurilor vacante;
 Organizarea concursurilor de recrutare profesională;
 Organizarea concursurilor de promovare în clasă și în grad;
 Gestionarea dosarelor profesionale.

Serviciul	Managementul	Resurselor	Umane
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ÎMBUNĂTĂŢIREA		MANAGEMENTULUI		RESURSELOR	UMANE

Rezultate	obținute	de	Serviciul	Managementul	Resurselor	Umane

• Personal	angajat	ianuarie	2022	‐ 355
• Personal	angajat	decembrie	2022	‐ 355

• Plecați		cu	acordul	părților/pensionați/transferați	‐ 9
• Angajați/transferați/detașati ‐ 9
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Ordine	publică

Activitate	relații	publice

Activitate	circulație

Activitate	mediu
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1. Asigurarea respectării prevederilor legale privind protecția mediului
2. Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții și  

afișajului stradal
3. Asigurarea respectării legislației și a normelor cu privire la activitățile comerciale

4. Asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului
5. Asigurarea respectării normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de  

identitate ale cetățenilor
6. Îmbunătățirea performanțelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de monitorizare  și 

supraveghere video
7. Creșterea performanței operaționale a Poliției Locale Sector 2

8. Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate în baza  
Ordinului 600/2018 

9. Îmbunătățirea dialogului social dintre poliția locală  și comunitatea Sectorului 2
10. Creșterea calității și performanțelor serviciilor

11. Asigurarea apărării drepturilor  și intereselor legitime ale instituției
12. Îmbunătățirea managementului resurselor umane

Ţinta 100% Termen de finalizare
31.12.2023

39
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Concluzii:
Evoluția indicatorilor de apreciere ai serviciilor oferite populației de către

Poliția Locală Sector 2, înregistrează în 2022 un trend în scădere față anul anterior, cu 8%
mai puțini cetățeni nemulțumiți. 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 81% dintre cetățenii
chestionați și doar 14% sunt nemulțumiți, prin comparație cu anul 2021, când procentul
celor nemulțumiți a fost de 22%.

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 80.09% al celor ce văd o evoluţie
în bine a instituţiei, de la momentul înființării până la momentul analizei. Pentru o analiză
obiectivă a situaţiei luăm în considerare şi cei 16.91% care sunt de părere că nu se va
schimba nimic semnificativ.

Din comentariile şi recomandările înregistrate se constată în continuare nevoia
de mediatizare a atribuţiilor Poliţiei Locale pe fondul evoluției rapide a acestora, 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, iar o parte din populație nu
cunoaște noile atribuții, dispuse prin acte normative recente.

40
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DEFICIENȚE la nivelul anului 2022:

• Insatisfacţie faţă de:
- rezolvarea unor fenomene deviante din comunitate,

oamenii străzii, câinii fără stăpân, depozitele de deşeuri
necontrolate,

- combaterea în totalitate a comerțului stradal,
-fluidizarea traficului rutier, prin eliminarea

autovehiculelor abandonate sau fără stăpân și eliminarea
fenomenului privind oprirea/staționarea pe spațiu verde sau pe
domeniul public, în zone cu restricții.

41
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Măsuri		ce	se	vor	întreprinde	pentru	remedierea	deficiențelor	
și	îmbunătățirea		activității	instituției:

• Monitorizare terenuri nesalubrizate;
• Monitorizare zone de risc pentru depozite deșeuri necontrolate;
• Verificarea spațiului special amenajat pentru depozitarea deșeurilor și dotarea necesară precolectării 

acestora la agenții economici, șantiere în construcții, Asociații de Proprietari, persoane fizice;
• Identificarea tuturor terenurilor libere de construcții, cu sau fără depozite de deșeuri/vegetație 

crescută necontrolat/ambrozie;
• Monitorizare zone cu probleme privind staționarea interzisă, staționarea pe trotuare;
• Combaterea comerțului stradal ambulant, neautorizat (prin aplicarea sancțiunilor contravenționale și 

eliberarea domeniului public);
• Identificarea și verificarea lucrărilor de construcții (șantiere sau lucrări ce nu pot fi încadrate în 

această categorie), executate fără autorizație de construire sau desființare;
• Identificarea și verificarea lucrărilor de construcții aflate în curs de execuție cu nerespectarea 

prevederilor autorizației de construire;
• Identificarea persoanelor/societăților care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de 

reparații ale părții carosabile și pietonale;
• Identificarea și verificarea lucrărilor edilitare nefinalizate (rețele subterane de canalizare, de 

alimentare cu apă, electrice, date fibră optică, cămine de branșament, inclusiv branșamente ale 
construcțiilor);

• Identificarea și verificarea imobilelor și împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de degradare;
• Strategie monitorizare - creșterea numărului de camere folosibile (toaletări, relocări, montare camere 

noi);
• Creșterea numărului de ridicări mașini abandonate;
• Sancționarea posesorilor de animale care nu își îndeplinesc obligațiile.
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