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DECLARAȚIA DIRECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI LOCALE 

SECTOR 2 

Luând în considerare preocupările instituției noastre:  

 De a dezvolta managementul general prin implementarea unui sistem de 

management integrat care să răspundă și să depășească așteptările 

cetățenilor, 

 De a asigura personalului un cadru adecvat pentru desfășurarea 

activităților, 

 De a realiza și demonstra performanța în domeniul calității, protecției 

mediului și sănătății și securității ocupaționale, precum și în domeniul 

securității informațiilor, 

 De a implementa cerințele Regulamentului General pentru Protecția 

Datelor nr. 679/2016 (GDPR) și integrarea cerințelor de protecție a datelor 

cu caracter  

 ORDONANȚĂ DE 

URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul 

administrativ 

 LEGE nr. 155 din 12 iulie 

2010 (*republicată*) poliţiei 

locale 

 HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 

23 decembrie 2010 privind 

aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale 

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 

februarie 2002 pentru 
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personal în procesele instituției, managementul de la cel mai înalt nivel al 

POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 susține menținerea certificării și îmbunătățirea 

continuă a unui sistem de management integrat. În acest sens: 

a) Ne preocupăm de îmbunătățirea  capacității de intervenție pentru asigurarea  

climatului de ordine şi liniște publică, protecției mediului și a unui comerț 

civilizat, necesare desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi 

promovarea unor relaţii civilizate în viața cotidiană; 

b) Asigurăm ordinea publică și siguranța cetățeanului prin extinderea 

sistemului de monitorizare și supraveghere video; 

c) Luăm măsuri de prevenire și control împotriva incendiilor pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 2, în limita competențelor prevăzute 

de lege; 

d) Asigurăm creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor în serviciile oferite; 

e) Protejăm și respectăm libertățile și drepturile fundamentale ale 

cetățeanului, susținute de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului; 

f) Ne implicăm în protejarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor noştri, 

protejarea mediul înconjurator și prevenirea apariției de situații ce pot 

aduce prejudicii mediului în care trăim şi lucrăm; 

g) Dorim să prevenim poluarea mediului şi ne angajăm la dezvoltare durabilă 

si la promovarea egalității de șanse; 

h) Alocăm resurse și luăm deciziile necesare pentru implementarea tuturor  

măsurilor de conformare la cerințele legale, contractuale și de reglementare, 

regulilor tehnice adecvate cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter 

personal;. 

i) Considerăm că îmbunătățirea continuă a propriilor procese precum si a  

performanțelor sistemului de management integrat al instituției noastre reprezintă 

principalul motor al dezvoltării noastre.  

j) Luăm toate măsurile necesare pentru protecţia resurselor informaţionale  

împotriva ameninţărilor interne sau externe, deliberate sau accidentale, pentru a 

asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor resurse; 

k) Ne asigurăm că riscurile de sănătate și securitate operaţională, securitatea  

informaţiei precum si aspectele de mediu sunt identificate, evaluate și controlate și 

luăm măsuri pentru reducerea acestora; 

l) Luăm toate măsurile pentru asigurarea continuităţii activitaţii în caz de  

dezastre naturale, amenințări externe sau orice situaţii neprevăzute care ar putea 

afecta îndeplinirea obiectivelor  Poliției Locale Sector 2. 

m) Ne asigurăm  că  securitatea informaţiilor contribuie la realizarea misiunii 

aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile 

de interes public 

 LEGE nr. 544 din 12 

octombrie 2001 privind 

liberul acces la informaţiile 

de interes public 

 Hotărârea nr. 478/2016 

pentru modificarea și 

completarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 

 Strategia Locală Antidrog 

2014-2020 

 Hotărârea nr. 583/2016 

rivind aprobarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, a 

seturilor de indicatori de 

performanţă, a riscurilor 

asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a 

surselor de verificare, a 

inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi 

de prevenire a corupţiei, a 

indicatorilor de evaluare, 

precum şi a standardelor de 

publicare a informaţiilor de 

interes public 

 Declaraţie de aderare la 

Strategia  Naţională 

Anticorupţie 2016-2020 
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şi a obiectivelor Poliției Locale Sector 2, prin identificarea şi prevenirea 

riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la adresa resurselor 

informaţionale şi proceselor Poliției Locale Sector 2. 

n) Adoptăm, în practicile și codurile de conduită interne, principiile enunțate 

în  "Codul european de etică al poliției”; 

Poliția Locală Sector 2 acționează luând toate măsurile necesare pentru protejarea 

confidențialității, integrității și disponibilității informaţiilor şi a resurselor asociate 

acestora, inclusiv a datelor cu caracter personal, împotriva utilizării, modificării, 

divulgării sau distrugerii neautorizate. Această politică se aplică tuturor 

informaţiilor primite, create, procesate, stocate şi comunicate în cadrul Poliției 

Locale Sector 2 şi a resurselor asociate acestora: sistemele și echipamentele IT&C, 

personalul şi serviciile care deservesc procesele instituției. 

În calitate de Director General mă angajez  să asigur cadrul tehnic și 

organizatoric, precum și resursele necesare pentru respectarea politicilor și 

îndeplinirea obiectivelor sistemului de management integrat, să asigur respectarea 

legalității și să realizez climatul necesar îmbunătățirii siguranței cetățeanului. 

Ca Director General al Poliției Locale Sector 2 mă angajez să asigur 

menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat,  

respectând cerințele standardelor de referință, însușirea, cunoașterea și aplicarea de 

către întreg personalul acestei politici în toate aspectele activității noastre, 

conștientizarea angajaților privind protejarea datelor cu caracter personal și 

respectarea cerințelor de securitate. 

Poliția Locală Sector 2 și-a stabilit ca obiectiv principal desfășurarea activității și a 

actului decizional într-o manieră transparentă, printr-o comunicare reală și 

eficientă și asigurarea în permanență și în totalitate a accesului liber și neîngrădit la 

informațiile de interes public, în vederea asigurării unor servicii de calitate, 

îndeplinirii obiectivelor și atingerea criteriilor de performanță în exercitarea 

atribuțiilor.  

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A MANAGEMENTULUI PRIVIND 

POLITICILE ÎN DOMENIULUI CONTROLULUI INTERN 

MANAGERIAL, AL ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ȘI MANAGEMENTULUI 

RISCULUI 

MISIUNEA Poliției Locale Sector 2 este de fi permanent în slujba nevoilor 

comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, 

echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin 

furnizarea de servicii la un înalt nivel de calitate. 

VIZIUNEA: Poliția Locală Sector 2 își propune să devină un etalon al calității la 
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nivelul polițiilor locale din România prin obținerea și menținerea unui sistem de 

elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și 

depășirea așteptărilor acestora. 

Având ca prioritate satisfacția necesității cetățenilor și comunității locale, acționăm 

consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific 

de implementare a soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de 

reglementate aplicabile, minimizării riscurilor, modelării flexibile a 

caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor. 

Respectul nostru față de cetățeni și comunitatea locală se traduce, în 

domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui 

sistem de control intern managerial în conformitate cu cerințele Codului 

controlului intern managerial, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un 

maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente. 

    Ca urmare a implementării la nivelul Sectorului 2 a Strategiei Locale Antidrog 

2014-2020, s-a reușit asigurarea un concept unitar de acțiune, prin implicarea 

Poliției Locale Sector 2 în proiectele, campaniile și cursurile realizate de Agenția 

Națională Antidrog. 

    Prin schimbul de informații, confruntarea punctelor de vedere și a așteptărilor 

fiecărui partener, a devenit posibilă formarea unei imagini obiective asupra 

realității și implicit a situației operative din sectorul 2. 

    Strategia Antidrog a Sectorului 2 a evidențiat, importanța colaborării dintre 

instituțiile de aplicare a legii și de prevenire și  combatere  în domeniul traficului 

de droguri.  

    Poliția Locală Sector 2 a aderat, în termenul legal, la Strategia Națională 

Anticorupție 2016-2020. A elaborat și publicat DECLARAŢIA DE ADERARE 

la Strategia  Naţională Anticorupţie 2016-2020: 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 

583/2016, privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 

2020,  a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor  și 

măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a  corupţiei,  a indicatorilor de evaluare, 

precum şi a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. 

Poliția Locală Sector 2, în calitate de autoritate cu rol de a asigura 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ 

consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi 
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instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ teritoriale, 

asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia 

Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020,  recunoscând importanţa 

obiectivelor strategiei precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care: 

 Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;  

 Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 

monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020; 

 Asigură creșterea transparenței instituționale, a proceselor decizionale și a 

proceselor de administrare a resurselor publice  la nivelul Poliției Locale Sector 

2; 

 Asigură îmbunătățirea capacității de gestionare  a eșecului de management prin 

corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor 

și vulnerabilităților instituționale; 

 Asigură creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de 

corupție la nivelul instituției publice și  în domeniul achizițiilor publice; 

 Crește gradul de informare a cetățenilor, cu privire la impactul fenomenului de 

corupție; 

 Crește gradul de informare a personalului propriu, cu privire la impactul 

fenomenului de corupție; 

 Îmbunătățește activitatea de prevenire a incompatibilităților și conflictelor de 

interese; 

 Asigură consolidarea integrității instituționale, prin planuri  dezvoltate pe baza 

analizei de risc și a standardelor de control managerial intern; 

 Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie 

prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;  

 Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru 

evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru 

considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu 

respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului 

neîngrădit la informaţiile de interes public;  

 Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a 

instituţiei pe care o reprezintă. 

DATE DE CONTACT: 

Adresa - Șos. Pantelimon, nr. 27, Sector 2, București 

Telefon - 021 252 51 03; 0753 317 168; 021 252 57 70 
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Telefon - 0219941 

Tel Verde – 0800 800 772 

Fax - 021 252 50 14; 021 305 39 39 

 E-mail - office@politialocalas2.ro 

Site - www.politialocalas2.ro 

Facebook:https://www.facebook.com/Primaria-Sectorului-2-Politia-Locala-

367707530025572/ 

POLITICI PUBLICE   

Informații privind 

rezultatele 

implementării Planului 

strategic 

instituțional(PSI). 

 

1. Întărirea democrației  elective și a statului de drept care să creeze premisele  

resetării mediului politic în România. Lupta împotriva corupției. 

1.1 Statul de drept 

1.1.1 Obiectiv – Consolidarea integrității și monitorizarea gradului de percepție 

al cetățenilor și personalului Poliției Locale Sector 2 față de  fenomenul de 

corupție. 

1. Aplicarea Codului de etică pentru toți funcţionarii publici s-a concretizat  

prin: 

- numirea  la nivelul Poliției Locale Sector 2, a Consilierului de etică și 

elaborarea „Codului etic de conduită al funcționarilor publici și al personalului 

contractual”,  plecând de la convingerea că încrederea populației în poliția locală 

este în mod riguros legată de atitudinea și comportamentul polițistilor locali vis-

a-vis de cetățeni și, în particular, de respectul demnității umane, libertăților și 

drepturilor fundamentale ale persoanei, consacrate îndeosebi în Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului; 

- includerea unor teme din Codul etic de conduită în planurile de 

pregătire profesională. 

2. Monitorizarea gradului de percepție al personalului Poliției Locale Sector 

2 și al cetățenilor  față de fenomenul de corupție și integritate. 

În vederea studierii percepțiilor și atitudinilor personalului Poliției Locale 

Sector 2 față de problematica aferentă corupției, Serviciul Relații Publice a 

realizat în perioada 20 iulie – 30 august 2020, un sondaj de opinie, prin 

completarea „Chestionarului privind percepția personalului Poliției Locale 

Sector 2 față de fenomenul de corupție”.Sondajul a fost realizat, pe un eșantion 

reprezentativ de persoane, funcționari publici și personal contractual- activitate 

de birou sau de teren. 

Volumul eșantionului este de 359 de persoane, salariați ai instituției – 96.5% 

personal. 

Atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game de încălcări 

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 

februarie 2002 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile 

de interes public 

 LEGE nr. 544 din 12 

octombrie 2001 privind 

liberul acces la informaţiile 

de interes public 

 Hotărârea nr. 478/2016 

pentru modificarea și 

completarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 

 Planul de acțiuni al Poliției 

Locale Sector 2 pe anul 2019  

 Legea 500/2002 finanțele 

publice 

 Legea 82/1991 contabilității 

 OMFP  nr. 1792/2002 

privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor 

publice publice 

 Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice 

mailto:office@politialocalas2.ro
http://www.politialocalas2.ro/
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din sfera eticii profesionale, este evidenţiată de 96.5% dintre respondenţii 

prezentului studiu, în creștere  față de anul 2019 cu 2.48%.  

De remarcat este faptul că cel mai mare volum de informaţii privind corupţia 

ajunge la angajaţi din exteriorul instituţiei (şi nu prin intermediul activităţii de 

comunicare internă), provenite, în primul rând, din relatările mass-media  35,93% 

urmate de relatările cetățenilor 28,13%.  

69,35%  din personalul  chestionat apreciază că atitudinea faţă de corupţie la 

nivelul instituţiei face tot mai mult vizibilă o schimbare în bine, comportamentele 

din sfera încălcărilor de etică profesională reprezentând doar excepţii în ansamblul 

funcţionării instituţiei. 

Angajaţii Poliției Locale Sector 2 apreciază pozitiv, în proporție de 69,08% atât 

volumul activităţilor iniţiate şi desfăşurate pentru prevenirea corupţiei, cât şi 

efectele concrete ale acestora asupra corupţiei din instituție, despre care consideră 

că au contribuit semnificativ la diminuarea ori la eliminarea corupţiei. 

    În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie, Poliția Locală 

Sector 2 a solicitat  cetățenilor, prin intermediul sondajului de opinie, realizat în 

perioada 1 iunie – 1 iulie 2020, să ne relateze părerea lor cu privire la nivelul de 

corupție al personalului din cadrul instituției.  

La această  întrebare , dintr-un total de 2158 chestionare, 12% din cetăţenii 

sectorului 2 sunt de părere că nivelul de corupţie este ridicat, 11% scăzut, 23% 

consideră că nu există, 13% nu răspund la această întrebare. 41% dintre cei 

chestionaţi nu au ştiut să raspundă la această  întrebare.     

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  în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.  

3. Realizarea de Campanii de informare a personalului pe teme de anticorupție și 

integritate. 

    În paralel cu desfășurarea sondajului de opinie a fost realizată o  Campanie de  

informare privind prevenirea și combaterea corupției și importanța avertizorilor de 

integritate – au fost diseminate 718 flyere. 

Indicator de performanță – Creșterea gradului de comunicare organizațională 

privind fenomenul de corupție și  sistemul de integritate cu 5 % față de 2019 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

1.1.2 Obiectiv – Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

 Hotărârea nr. 395/2016 

privind normele de aplicare a 

Legii 98/2016 

 Ordinul Secretariatului 

General al Guvernului nr. 

600 din din 20 aprilie 2018 

 Standardele ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, ISO 

45001:2018 și ISO/IEC 

27001:2013 

 HG nr. 460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004, privind 

elaborarea Planului de 

măsuri al Municipiului 

București 

 Program Guvernare 2019 

 Strategia Naționale de 

Ordine și Siguranță publică 

2015-2020 

 Strategia de prevenire a 

criminalității la nivelul 

Municipiului București 

2016-2019 

 Strategia Națională 

Anticorupție 2016-2020 

 Strategia Locală Antidrog 

2014-2020 

 Planul de măsuri la nivelul 

Municipiului București 

 Plan de măsuri privind 

asigurarea climatului de 

siguranță publică în incinta 

și zona adiacentă unităților 

de învățământ preuniversitar 

din Municipiul București 
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1. Implementarea  Hotărârii nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea  

Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 

de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a 

surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 

prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de 

publicare a informaţiilor de interes public. 

2. Creşterea transparenţei proceselor de administrare  a resurselor publice,  

consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de 

informaţii, rapoarte şi bugete publicate pe site-ul Poliției Locale Sector 2 și 

Primăriei Sector 2 – 46 materiale publicate. 

3. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie,  

prin  : 

 - derularea de campanii de conştientizare în plan local şi promovarea bunelor 

practici anticorupţie; 

 - 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; 

 - elaborarea/actualizarea şi implementarea codului de conduită la nivelul 

instituției. 

4. 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; 

-  identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, 

precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern; 

  -  aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de 

aderare la SNA; 

- evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la 

riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute. 

Indicator de performanță - Reducerea riscurilor si vulnerabilităților la nivelul 

Poliției Locale Sector 2 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

1.1.3 Obiectiv – Consolidarea integrității prin aplicarea strictă a legislației privind 

 Planul Local de dezvoltare 

Durabilă  a Sectorului 2 
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conflictul de interese și declararea averilor 

Actualizarea unui număr de 341 declarații de avere și 341 declarații de interese  

și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate 

Indicator de performanță - Reducerea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul 

Poliției Locale Sector 2 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

2.Stabilizarea mediului economic și creșterea gradului de încredere a agenților 

economici și a capitalului în perspectiva dezvoltării economiei. Evitarea 

derapajelor economice potențiale într-un an electoral 

2.1 Stabilitate  

2.1.1Obiectiv - Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției 

Locale Sector 2 până la finele anului 2020 

1. Organizarea, conducerea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale 

Raportare cheltuieli, defalcate pe programe: 

Bugetul aprobat pentru anul bugetar 2020, a fost de 47.398.000 lei, din care : 

- buget aprobat pentru cheltuieli de personal 38.711.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 6.121.000 lei; 

- buget aprobat pentru despăgubiri civile 10.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli de capital 2.170.000 lei. 

Totalul cheltuielilor aferente anului 2020, conform execuţiei bugetare la 

30.12.2020 a fost de 46.673.891,44  lei, din care : 

1. Cheltuieli de personal în valoare de 38.378.617 lei 

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare totală de 5.814.028,43 lei, din care: 

- Cheltuieli cu energia electrică şi gaze naturale, 496.201,98  lei 

- Cheltuieli cu apa canalizare şi salubritate, 23.821,13 lei 

- Cheltuieli cu furnituri de birou, 139.103,99  lei 

- Cheltuieli cu materiale pentru curațenie, 56.736,27 lei 

- Cheltuieli carburanți și lubrifianți, 437.048,31 lei 

- Cheltuieli pentru piese de schimb, 335.748,80 lei 

- Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţii, internet 254.771,12 lei 

- Cheltuieli cu reparaţii şi intreţinere auto, cheltuieli cu mentenanţa şi transmisia de 

date privind monitorizarea video, reparaţii calculatoare şi imprimante, etc. 

1.822.441,04 lei 

- Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 134.620,56 lei 

- Cheltuieli pentru reparații curente 501.852,63 lei 

 HG nr. 250/1992 (r) privind 

concediul de odihna și alte 

concedii ale salariaților din  

regiile autonome cu specific 

deosebit și din unitățile 

bugetare; 

 Legea–cadru nr. 153/2017, 

privind salarizarea 

personalului plătit din 

fondurile publice; 

 HCL Sector 2 nr. 112/2017 

privind stabilirea salariilor 

de bază aferente funcțiilor 

publice și contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale 

,,Administrație” utilizate în 

cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 

Sectorului 2 și serviciilor 

publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2 cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

 H.G. nr. 569/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de 

personal, mărimea concretă a 

sporului pentru condiţii de 

muncă, precum şi condiţiile 

de acordare a acestuia pentru 

familia ocupaţională de 

funcţii bugetare 

"Administraţie" din 

administraţia publică locală; 

 Dispozitia nr.1887/2017 a 

Primarului Sectorului 2 
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- Cheltuieli pentru materiale sanitare 3.849,65 lei 

- Cheltuieli cu uniforme şi echipament cf. HG 1332/2010, în valoare de 

155.592,50 lei 

- Cheltuieli pentru achiziție obiecte de inventar 147.372,50 lei 

-  Cheltuieli cu pregătirea profesională cf.HG 1332/2010  în valoare de 43.780 lei 

- Cheltuieli cu protecţia muncii 648.509,49 lei 

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, prime de asigurare non-viață, etc. 112.276,80 

lei, chirii , 470.321,99 lei si altele 14.035,68 lei 

3. Cheltuieli de capital în valoare de 2.119.050,70 lei 

Execuţia bugetară aferentă exerciţiului bugetar 2020 s-a realizat în proporţie de 

98,47  % faţă de bugetul aprobat . 

2. Monitorizarea utilizării transparente a resurselor bugetare, în aplicarea legilor  

specifice achizițiilor publice se utilizează proceduri operaționale întocmite în 

baza Ordinului Secretariatului Guvernului nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 

Indicator de performanță – Angajamente bugetare raportate/Total angajamente 

bugetare 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

2.1.2 Obiectiv – Asigurarea organizării și conducerii evidenței financiar – 

contabile  

1.Stabilirea măsurilor financiare privind politica de personal  

2.Stabilirea cheltuielilor de bunuri și servicii, în baza actelor normative 

specifice.  

   Modul de administrare a patrimoniului instituției și execuția bugetului de 

venituri și cheltuieli sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile 

prevăzute în actele normative de înființare a instituției și respectă principiile 

legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. 

    Cheltuielile privind bunuri și servicii s-au stabilit și se realizează pe baza actelor 

normative specifice domeniului de activitate și cu respectarea dispozițiilor: Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare , OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului 

finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

privind aprobarea 

Regulamentului de acordare 

incepand cu 01.07.2017 a 

sporului pentru conditii 

vatamatoare, în conformitate 

cu prevederile Legii-cadru 

nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului 

plătit din fondurile publice 

din cadrul Politiei Locale 

Sector 2. 

 Decizia nr. 180/2017 a 

Directorului General al 

Poliţiei Locale Sector 2, 

privind reîncadrarea, 

stabilirea salariului de bază 

și a sporului de condiții 

vătămătoare de muncă 

pentru personalul din cadrul 

Poliției Locale Sector 2. 

 O.U.G. nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri 

fiscal bugetare, modificarea 

și completarea unor acte 

normative și prorogarea  

unor termene. 

 HG nr. 935/2019 pentru 

stabilirea salariului de bază 

minim brut pe țară garantat 

în plată. 

  Decizia nr. 638/2019 a 

Directorului General al 

Poliției Locale Sector 2 

privind stabilirea, începand 

cu data de 01.01.2020, a 
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referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control 

financiar preventiv propriu,  OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul 

financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; OG nr.80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Legii 

nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

    Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de  

autorizările conținute în legile speciale și legile bugetare anuale. 

    Cheltuielile curente s-au fundamentat și realizat astfel încât să se asigure 

derularea activităților în condiții decente, evitând risipa fondurilor publice. 

Indicator de performanță - Total plăți efectuate/Total cheltuieli 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

2.1.3 Obiectiv – Îmbunătățirea gestionării bunurilor din patrimoniul instituției 

1. Asigurarea unui climat optim la nivelul sediilor şi punctelor de lucru ale  

Poliției Locale Sector 2 în vederea desfăşurării  activităţii la parametrii optimi,  

conform cu politicile şi obiectivele instituţiei.  

2. Asigurarea depozitării şi distribuirii materialelor. 

Indicatori de performanță - Unități de patrimoniu în condiții optime de 

utilizare/Unități de patrimoniu total 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

2.1.4 Obiectiv – Îmbunătățirea utilizării armamentului și autovehiculelor din 

dotare 

    1.Instruirea în domeniul executării tragerilor cu armamentul din dotare și a  

utilizării autovehiculelor conform planului de instruire  - 1 ședință trageri; 

    2.Organizarea modului de utilizare, întreţinere, păstrare, reparare şi  

aprovizionare cu piese de schimb, materiale, carburanţi, lubrifianţi conform 

necesarului s-a concretizat prin: asigurări RCA pentru 67 autovehicule, revizii auto 

si reparații pentru 104 autovehicule. 

Indicatori de performanță - Nr. autoturisme funcționale/ Nr. total autoturisme 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

2.1.5 Obiectiv - Asigurarea bazei logistice 

   1.Asigurarea funcţionării neîntrerupte a legăturilor prin toate categoriile de 

mijloace şi sisteme informatice – 130 calculatoare, 4 servere, 25 imprimante, 23 

salariului de bază și a 

cuantumului sporului de 

condiții vătămatoare de 

munca pentru personalul din 

cadrul Poliției Locale Sector 

2; 

  Decizia nr. 261/2015 a 

Directorului General al 

Poliție Locale Sector  2 cu 

privire la acordarea normei 

de hrană personalului 

Poliției Locale Sector 2. 

 HCL Sector 2 

nr.71/20.03.2018 privind 

modificarea și completarea 

HCL Sector 2 nr. 

112/20.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază 

aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul 

familiei ocupaționale 

„Administrație” utilizate în 

cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 

Sectorului 2 și serviciilor 

publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2 

administrația publică  
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multifuncționale, 4 copiatoare și  252 stații emisie recepție. 

   2.Controlarea exploatării, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei 

materialelor de comunicaţii; 

Indicator de performanță -  Sisteme de comunicare funcționale/Total sisteme de 

comunicații 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

   3.Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței 

administrației publice.  Administrația în slujba cetățenilor, standarde de calitate și 

standarde de cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii 

populației și mediului de afaceri în administrația publică 

2.2 Administrație publică eficientă 

3.1.1 Obiectiv - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetățenilor prin 

accesul la informații de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 

    1. Asigurarea accesului cetățenilor la informații de interes public 

Serviciul Relații Publice a elaborat și transmis lunar, către Agenția pentru Protecția 

Mediului București, raportările cu informații de interes public pe mediu – 858 

solicitări. 

Am răspuns, în termenul legal, unui număr de 148 solicitări de informații de 

interes public, formulate în scris.  

În vederea creșterii gradului de acces al populației la informațiile publice și 

îmbunătățirea mijloacelor de comunicare a informațiilor de interes public: 

 Am răspuns verbal și telefonic, la momentul cererii, la aproximativ 23.400 de 

solicitări de informații de interes public. 

2.Elaborarea programului de audiențe și asigurarea la audiențe a personalului 

de specialitate. 

       În vederea  îmbunătățirii asistenței la audiențe, Serviciul Relații Publice a  

asigurat programarea a 69 audiențe, consilierea pe diverse probleme a cetățenilor 

care au solicitat audiențele, încheierea proceselor verbale în urma audiențelor cu 

măsurile ce au fost stabilite, asigurarea participării la audiențe a directorilor 

direcției căreia îi este adresată sesizarea,  asigurarea participării  unui reprezentant 

al Serviciului Relații Publice. 

      3.Desfășurarea de Campanii de informare a societății civile cu privire la 

atribuțiile,activitățile și  acțiunile/proiectele instituției. 

Pe parcursul anului Serviciul Relații Publice a organizat, planificat, coordonat  

și gestionat 12 proiecte, 13 campanii de informare și 4 

evenimente/activități/programe inițiate de Poliția Locală Sector 2 sau în 
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parteneriat, alături de mai multe organizații publice, private sau organizații non-

profit. 

Indicator de performanță - Nr. Informații de interes public solicitate/ Nr. de 

informații de interes public furnizate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

3.1.2 Obiectiv – Îmbunătățirea managementului resurselor umane și crearea unui 

corp stabil de funcționari publici   

1. Modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a ROF-ului instituției  

conform HCL nr. 310/31.10.2019 

2. Transparenţa condiţiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de 

funcţionari publici s-a asigurat prin publicarea pe site-ul și la sediul 

instituției, a unui număr de 5 concursuri.  

3. În urma concursurilor organizate au fost încadrate, cu respectarea legislație 

în vigoare un număr de 5 funcționari publici. 

Indicator de performanță-  Nr. Angajați instruiți / Nr. Angajați planificați 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

3.1.3  Obiectiv - Formarea profesională a salariaţilor  

1. Prevenirea riscurilor profesionale și protecția angajaților la locul de muncă: 

 Supravegherea sănătăţii lucrătorilor la angajare/periodic/la reluarea 

activităţii cu personal abilitat: 

- În 2020 au fost testați psihologic 346 salariați și 5 persoane pentru 

angajare și au primit rezoluția – apt psihologic pentru funcție și port 

armă. Numărul total de salariați examinați medical în perioada 1 

ianuarie - 31 decembrie 2020 a fost de 355. Din numărul total de 

persoane examinate s-au efectuat 349 de controale medicale periodice, 

1 control medical de reevaluarea stării de sănătate  și 5 controale 

medicale la angajare. 

Din totalul de angajați examinați în perioada amintită, un număr de 353 

persoane au fost declarate APTE, pentru funcție și port-armă. 

Menționăm faptul că 1 salariat a fost declarat INAPT pentru permisul 

de port-armă cu reevaluare peste 3 luni. 

În perioada raportată nicio persoană nu a primit avizul medical INAPT 

pentru funcție. În urma controalelor medicale efectuate în anul 2020, 

niciun salariat nu a primit avizul medical APT CONDIȚIONAT. 

Indicator de performanță- nr. angajați evaluați medical și psihologic 
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Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 100% personal evaluat medical și psihologic și 100% personal 

informat. 

 Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă - În anul 

2020 la nivelul Poliției Locale Sector 2 a fost înregistrat evenimentul 

produs în data de 20.12.2020, în care a fost implicat un lucrător din cadrul  

serviciului Circulației. Conform avizului  Inspectoratului Teritorial de 

Muncă București evenimentul a fost evidențiat ca accident ușor. 

Indicator de performanță- nr. de accidente și nr. de îmbolnăviri profesionale 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 100% eveniment înregistrat 

 Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru sistemul de muncă, 

respectiv executant, sarcină de muncă şi mediul de muncă pe locuri de 

muncă/posturi de lucru (s-a efectuat evaluarea riscurilor pentru infecția cu 

SARS CoV-2, pentru toate activitățile din cadrul instituției și a fost 

întocmit  și realizat planul de măsuri pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de 

muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă  respectiv: reinstruirea 

persoalului, asigurarea de meteriale și echipamente de protecție împotriva 

infectării/răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, au fost luate măsuri 

pentru distanțare fizică, asigurarea programului de lucru în trei tranșe, 

asigurarea culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru 

angajați, limitarea accesului în zonele comune, verificarea temperaturii, 

afișarea la locuri vizibile  reguli de igienă, conduită, obligatorie pentru 

angajați și pentru toate persoanele care au acces în instituție, de folosire 

corectă a echipamentelor/materialelor de protecție, elaborare proceduri 

astfel încât în cazul în care un angajat este suspect/confirmat/contact  cu 

SARS CoV -2, să cunoască pașii pe care trebuie să-i urmeze, asigurarea 

dezinfecției  în toate spațiile din cadrul instituției, nebulizarea locurilor de 

muncă ș.a.); 

 Asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă precum și verificarea însuşirii şi aplicării de către 

lucrători a informaţiilor primite (100% personal instruit). 

Indicator de performanță- nr. controale efectuate și nr. controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

2.  Formarea profesională a salariaţilor  
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 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de eficientizare a performanței  

personalului angajat, s-a realizat verificându-se  prin testări individuale, gradul de 

asimilare a cunoștințelor și îndeplinirea obiectivelor de către toți angajații 

instituției, 

 A fost organizat concurs de promovare în gradul imediat superior celui  

deținut pentru un număr de 39 funcționari publici, finalizat cu promovarea acestuia 

în procent de 100%, 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

4.  Descentralizare – apropierea administrației de cetățean 

4.1 Obiectiv – Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ 

1. Introducerea unui sistem de indicatori de monitorizare şi evaluare a 

furnizării serviciilor publice şi funcţionării instituţiei, inclusiv gestiunea 

resurselor umane şi execuţia bugetară; stabilirea indicatorilor tehnici de 

performanţă la utilităţile publice; 

2. Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice; 

3. Îmbunătățirea comunicării cu alte instituții – au fost încheiate 25 acorduri 

de parteneriat 

4. Reducerea birocraţiei, reducerea costurilor de funcţionare a sistemului  

administraţiei publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice de 

interes local şi servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare 

electronică –  197 materiale publicate site/Facebook 

Indicator de performanță - Nr. parteneriate/proiecte/campanii de informare 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

4.2  Obiectiv - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetățenilor 

1. Îmbunătățirea activității de arhivare prin creșterea numărului de dosare 

corect întocmite. 

A fost constituit fondul arhivistic al instituției pentru anul 2019. Au fost 

preluate 1365 dosare corect întocmite pentru anul 2018. S-au colectat date de la 

compartimentele instituției,  în vederea realizării Nomenclatorului Arhivistic, 

avizat favorabil de către Serviciul Arhivelor Municipiului București. 

În urma controlului efectuat de reprezentantul Arhivelor Municipiului 

București, în cursul anului 2020, s-a facut constatarea că fondul arhivistic este 

corect constituit și au fost respectate termenele și condițiile impuse prin Legea 

16/1996. 

Am pus la dispoziție,  pe bază de semnătură dosare compartimentelor 
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creatoare, verificând  la restituire  integritatea documentului împrumutat și 

integrarea lor în fond. 

Indicator de performanță - Nr. dosare întocmite corect/ Nr total de dosare arhivate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

2. Îmbunătățirea activității de evidență/ manipulare/ transport/păstrare  copii 

de siguranță 

    S-a organizat activitatea de consultanță, evidenţă, manipulare, transport, păstrare 

şi   arhivare copii de siguranță,  constituind fondul de copii de siguranță pentru 

anul 2020 al Poliției Locale Sector 2 – 68 copii de siguranță.   

Indicator de performanță - Nr. copii de siguranță predate spre depozitare 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

3.  Monitorizarea gradului de satisfacție al cetățenilor față de activitatea 

Poliției Locale Sector 2 

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 2020 un trend ușor în scădere față de anul 

anterior, cu 3% mai mulți 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 76% dintre cetățenii chestionați și 20% sunt nemulțumiți, prin 

comparație cu anul 2019, când procentul celor nemulțumiți a fost de 17%. 

Acest trend poate fi argumentat de instaurarea stării de urgență și anunțarea 

măsurile coercitive, pe fondul avansului pandemiei în România, situație care a 

crescut încrederea în poliția locală dar a și generat nemulțumiri din cauza 

restricțiilor impuse de starea de urgență și starea de alertă, care au dus la creșterea 

numărului de controale și a numărului de sancțiuni aplicate, pentru nerespectarea 

prevederilor legislației în vigoare.  

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că Poliția Locală a trecut în 

subordinea Poliției Române odată cu declararea stării de urgență,  situație care s-a 

păstrat pe tot parcursul stării de alertă  prelungită, în care ne regăsim și  în prezent, 

lucru care a determinat imposibilitatea de a prelua direct sesizările cetățenilor din 

sector și de a discuta direct cu o mare parte a petenților, fapt ce a dus la scăderea 
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contactului direct cu comunitatea nemulțumită.  

În anul 2020, cu toată starea de fapt generată de Pandemia de COVID – 19, 

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,   fiind în ușoară creștere în 2020, față 

de anul 2019 când a fost  76%. Pentru o analiză obiectivă a situaţiei luăm în 

considerare şi cei 20% care sunt de părere că nu se va schimba nimic semnificativ. 

Aceştia trebuie să se constituie în public ţintă al politicilor de imagine viitoare 

adoptate de Poliția Locală Sector 2. Creșterea calității serviciilor prestate și a 

gradului de încredere în evoluția viitoare a organizației este un criteriu de analiză 

important, mai ales în contextul evoluției actelor normative care reglementează 

activitatea poliției locale, implicit creșterea semnificatăvă a atribuțiilor polițiștilor 

locali, în contextul creșterii numărului de acte normative, care intră sub incidența 

exclusivă a poliției locale.  

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 2020 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. 

În urma analizei efectuate, se constată că există, în procent de 26%, 

nemulțumiri legate de  protecția mediului, cu 5% mai mult față de anul anterior, 

iar menţinerea ordinii şi liniştii publice 19%, cu 5% mai mult față de anul 
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anterior. 

În urma rezultatului sondajului de opinie realizat în perioada 1 iunie – 1 iulie 

2020, se constată că este nevoie de o mediatizare a modalităţilor de acces a 

serviciilor Poliţiei Locale Sector 2, deoarece un procent de 12% din cei chestionaţi  

nu cunosc nici o modalitate de contactare, cu 4% mai mult față de anul anterior, iar 

46% nu cunosc modul de contactare online, cu 1% mai putini decât în anul 2019.  

Această creștere cu 4%, față de anul anterior,  impune elaborarea și derularea unor 

viitoare campanii de informare cu mediatizarea permanentă  a atribuțiilor, a datelor 

cu privire la modalitățile de acces, creșterea vizibilității online, promovarea 

activităților și realizărilor instituției.  

Din comentariile şi recomandările înregistrate se constată 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. 

 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, patrule pe aleile și  gangurile dintre blocuri, patrule 

pedestre multiple, scurtarea timpului de deplasare la o sesizare telefonică, 

reducerea timpilor de răspuns la sesizările scrise. Se solicită  prezență mai activă și 

implicare în combaterea fenomenului de comerț stradal neautorizat, în special în 

Zona Pantelimon, Piața Obor, Magazinul Obor, Veranda Mall, Șos. Colentina, 

precum și implicare și măsuri împotriva celor care nu respectă normele de 

protecția mediului, monitorizarea activităților de salubrizare,  precum și implicarea 

în 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. 

Creșterea cu 5% a cetățenilor nemulțumiți, prin comparație cu anul anterior, 

față de încălcarea normelor privind protecția mediului și starea de salubritate a 

Sectorului 2, este evidențiată și de cele 80% dintre comentariile cetățenilor care fac 

referire doar la nemulțumirea legată de numărul mare al depozitelor de deșeuri, 

nevoia creșterii vizibilității acțiunilor de mediu, nevoia creșterii numărului de 

polițiști locali de specialitate, autosesizarea pe baza imaginilor captate prin 

camerele de monitorizare,  creșterea numărului de zone monitorizate, din punct de 
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vedere al protecției mediului.  

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, Str. Fabrica de Glucoză, Pod Colentina), 

numărul mare de mașini oprite/staționate neregulamentar, numărul mare de auto 

abandonate pe domeniul public, 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 în zonele: Pod Colentina, Râu 

Colentina,  Teiul Doamnei,  Zona Obor,  Aleea Cislău, Șos. Pantelimon, Str. 

Cremenița, Str. Paroșeni, Zona Plumbuita-Steaua Roșie, perimetrul școlilor și 

parcurile din sector. 

Prin comparație cu anul 2019, 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. 

Deoarece în multe din comentariile respondenților apare „mai mulți polițiști 

locali pe stradă”, ”patrulare permanentă”, ”prezență mai vizibilă în locurile 

vulnerabile”, ”patrule pe stradă, mai ales în zonele cu risc crescut”, „ ar fi plăcut să 

vedem că existați”, este necesară creșterea vizibilității poliţiei locale în comunitate,  

dată în principal de participarea acesteia la viaţa socială a comunității (diferite 

evenimente sociale, activități cultural – sportive, evenimente istorice, derulare 

campanii vizibile, creșterea vizibilității acțiunilor) și activitatea de prevenire a 

faptelor antisociale. Cu toate acestea cetățenii Sectorului 2 au sesizat că,  în anul 

2019,  Poliția Locală Sector 2 a fost mai vizibilă și mai prezentă în comunitate 

decât alte structuri cu atribuții de ordine publică. 

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 
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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 76%,  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 crescut cu 5%  față de anul trecut.  

În condiţiile în care nivelul siguranţei stradale este perceput ca ușor în scădere, 

față de anul anterior, relevă încă odată faptul că este nevoie de o  mai mare 

vizibilitate a efortului depus de poliţiştii locali. Considerăm că și în acest caz, 

scăderea a fost generată de actuala situație impusă de nerespectarea regulilor 

impuse de actele normative în vigoare, ca urmare a stării de urgență/alertă.  

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 Locali Voluntari – viitorul siguranței 

în școli” si Programul „Poliţist pentru o zi”,  se asigură monitorizarea unui număr 

de 10 unităţi de învăţământ, precum și  dezvoltarea unor  programe de prevenire, 

în parteneriat cu ANA, DGPMB, ONG-uri  și Inspectoratul Școlar Sector 2.  

 53% 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. 

 Procentul de 15% care susțin că, și în contextul implementării Sistemelor 

de supraveghere și monitorizare video, există o evoluție pozitivă a fenonemului 

antisocial, precum și cei 32% care consideră că situația se menține, sunt 

fundamentate și de cca 30% din comentarii prin care se solicită extinderea 

sistemului de monitorizare, creșterea numărului de camere existente în anumite 

zone, relocarea unor camere din zonele în care se constată o scădere a fenomenului 

antisocial, dar și sporirea atenției operatorilor de la camere pentru creșterea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

numărului de fapte antisociale depistate, în vederea creșterii calității serviciilor 

prestate. 

 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 2019 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 23%, dintre respondenți 

care consideră că nu există fapte de corupție și 41% 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, starea 

de salubrizare a sectorului, oprirea/staționarea neregulamentară, auto abandonate. 

c) Necunoaşterea unor atribuții 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 locală se confruntă cu anumite probleme ce împiedică parţial sau 

total realizarea unor atribuţii specifice: numărul redus de poliţişti locali, sincope 

legislative, influenţe ale unor factori de decizie din administraţia publică centrală 

şi decizia de subordonare MAI, pe perioada stării de urgență/alertă.  

 În cazul evaluării globale a activităţii Poliției 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. 

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.  
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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;  

 Creșterea vizibilității Poliției Locale Sector 2 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; 

 Perfecţionarea sistemului integrat de acţiune pentru menţinerea ordinii 

publice şi îmbunătăţirea parteneriatului cu comunitatea; 

 Desfăşurarea unor module de pregătire a tuturor polițiștilor locali pentru 

adoptarea unui comportament natural şi folosirea unui limbaj optim în 

situaţii de criză, generarea sentimentului utilizării unei asemenea atitudini 

pe toată perioada executării serviciului; 

 Prelucrarea cu operativitate, cu întreg efectivul a cazurilor de abateri, 

inclusiv a măsurilor adoptate pentru prevenirea comiterii, pe viitor, a unor 

asemenea fapte; 

 Dezvoltarea capacității de relaționare instituțională, prin consolidarea 

colaborării cu instituții partenere de aplicare a legii; 

 Preluarea și exploatarea informațiilor transmise de comunitate, în scris, 
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electronic, rețele de socializare etc. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

4. Monitorizarea gradului de percepție al personalului Poliției Locale Sector 2  

față de fenomenul de corupție și integritate 

În vederea studierii percepțiilor și atitudinilor personalului Poliției Locale 

Sector 2 față de problematica aferentă corupției, Serviciul Relații Publice  a 

realizat în perioada 20 iulie -03 august 2020, un sondaj de opinie, prin completarea 

„Chestionarului privind percepția personalului Poliției Locale Sector 2 față de 

fenomenul de corupție”. 

Sondajul a fost realizat, pe un eșantion reprezentativ de persoane, funcționari 

publici și personal contractual- activitate de birou sau de teren. 

Volumul eșantionului este de 359 de persoane, salariați ai instituției - 96.50 % 

personal. 

Desfăşurat într-o perioadă agitată din punct de vedere social, sondajul de 

opinie realizat în cursul anului 2020  are darul de a confirma, utilitatea deosebită a 

acestei metode de cercetare ştiinţifică în clarificarea reprezentărilor şi percepţiilor 

angajaţilor Poliției Locale Sector 2 asupra unei multitudini de aspecte relevante din 

perspectiva prezentului şi viitorului instituţiei.  

Analiza datelor obţinute cu ocazia prezentului studiu reflectă o părere în 

general optimistă, atât în ceea ce priveşte amploarea corupţiei interne, cât şi în 

privinţa evoluţiei viitoare a fenomenului. 

Explicaţiile ce pot fi oferite sunt multiple, avându-şi sursa atât în 

intensificarea activităţilor de combatere ori de prevenire desfăşurate de către 

D.G.A., cât şi în decizii ori schimbări care au fost adoptate la instituțional şi care 

au fost resimţite în mod direct de participanţii la studiu. 

Un element demn de semnalat în acest context este aprecierea tot mai 

ridicată de care această modalitate de comunicare organizaţională tinde să se 

bucure printre angajaţii instituţiei. Aşa cum s-a putut constata, respondenţii sunt tot 

mai puţin reticenţi în a-şi exprima, adesea cu o sinceritate demnă de admirat şi, 

contextual, chiar cu virulenţă, opiniile şi punctele de vedere cu privire la 

problematicile care le sunt supuse atenţiei. Toate acestea în pofida faptului că 

elucidarea percepţiilor privind diversele aspecte legate de manifestarea corupţiei la 

nivelul instituţiei este, în sine, un demers extrem de dificil, marcat, mai mult decât 

altele din sfera analizei şi diagnosticării climatului organizaţional, de ezitări, 

neîncredere, suspiciune şi, adesea, de pesimism. 

În comparaţie cu sondajele de opinie desfăşurate în anii anteriori, 
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majoritatea indicatorilor aferenţi contextului instituţional şi mediului profesional, 

incluşi în sondajul din anul curent, înregistrează creşteri semnificative de opinie 

pozitivă. Acestea vizează atât direcţia în care se îndreaptă lucrurile în poliția 

locală, cât şi politicile în domeniu ori managementul de nivel superior şi mediu. 

Atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game de 

încălcări din sfera eticii profesionale, este evidenţiată doar de 55,43 % dintre 

respondenţii prezentului studiu, în scădere  față de anul 2019. 

De remarcat este faptul că cel mai mare volum de informaţii privind 

corupţia ajunge la angajaţi din exteriorul instituţiei (şi nu prin intermediul 

activităţii de comunicare internă), provenite, în primul rând, din relatările mass-

media  35,93% urmate de relatările cetățenilor 28,13%.  

69,35%  din personalul  chestionat apreciază că atitudinea faţă de corupţie 

la nivelul instituţiei face tot mai mult vizibilă o schimbare în bine, 

comportamentele din sfera încălcărilor de etică profesională reprezentând doar 

excepţii în ansamblul funcţionării instituţiei. 

Este îngrijorătoare, însă, atitudinea celor care iau la cunoştinţă de 

informaţii concrete din sfera corupţiei, optând să nu sesizeze nicio instituţie dintre 

cele abilitate. Totuşi, datele studiului ne permit să observăm o disponibilitate mult 

mai mare de a sesiza faptele de corupţie la nivelul personalului de conducere, în 

procent de 70,47%. 

Angajaţii Poliției Locale Sector 2 apreciază pozitiv, în proporție de 69,08% 

atât volumul activităţilor iniţiate şi desfăşurate pentru prevenirea corupţiei, cât şi 

efectele concrete ale acestora asupra corupţiei din instituție, despre care consideră 

că au contribuit semnificativ la diminuarea ori la eliminarea corupţiei. 

În ceea ce priveşte proiecţia viitoare asupra fenomenului, cei mai mulţi 

(64,62%) dintre respondenţi sunt optimişti cu privire la reducerea corupţiei din 

poliția locală, declarând că sunt şanse reale ca eforturile instituţionale de prevenire 

şi combatere a corupţiei să aibă efecte. 

Explicaţiile argumentele ori mărturisirile oferite cu ocazia prezentului studiu scot 

în evidenţă, pe de-o parte, că persoanele participante au din ce în ce mai multă 

încredere să reproducă foarte multe dintre constrângerile pe care le resimt zilnic în 

activitatea proprie, iar, într-un alt context, că aşteptările ori soluţiile întrevăzute 

pentru prevenirea corupţiei sunt de găsit în ceea ce se întâmplă deja la nivel 

instituțional, fiind necesar doar aplicarea acestora să fie intensificată. Optimismul 

pe care respondenţii îl exprimă la nivelul multor dimensiuni analizate ar trebui 

privit ca o oportunitate importantă de creştere atât de către structurile specializate 

în domeniul prevenirii şi combateri corupţiei, cât, mai ales de către managementul 
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instituţiilor. 

Indicator de performanță- Creșterea gradului de comunicare organizațională 

privind fenomenul de corupție și sistemul de integritate cu 2% față de 2018. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

5. Îmbunătățirea gestionării corespondenței,  prin sistemul de preluare și  

înregistrare a acesteia. 

    A fost implementat softul de registratură ceea ce a ușurat activitatea de preluare 

și înregistrare a 33.598 sesizări/adrese/solicitări. 

Indicator de performanță - Nr. sesizări înregistrate/Nr. sesizări primite 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

4.3 Obiectiv - Creşterea eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management 

Integrat si Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul Poliției Locale 

Sector 2 prin îmbunătăţirea continuă a acestuia 

   1. Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemelor de Management prin  

asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință în proporție de 100%; 

- efectuarea auditului de recertificare a Sistemul de Management Integrat 

- Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Operațională și Securitatea 

Informației de către organismul de supraveghere și recertificare. 

Indicator de performanță- nr. neconformităților audit intern și extern 

   2.Îmbunătățirea performanțelor SMI și a SCIM prin gestionarea eficace a 

riscurilor și tratarea în proportie de 100%  a riscurilor semnificative și majore; 

- reevaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor de tratare a acestora 

Indicator de performanță- nr. riscuri semnificative și majore tratate/total riscuri 

   3. Gestionarea informațiilor clasificate conform Programului de prevenire a 

scurgerii de informații. 

Indicator de performanță- informații clasificate protejate 

   4.Asigurarea conformării cu legislația în domeniul protecției datelor cu caracter 

personal și  minimizarea riscurilor prin prevenirea incidentelor de protecția datelor 

cu caracter personal și reducerea impactului lor  

 Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate 

la nivelul instituției și a Ordinului 600 din 20 aprilie 2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice  

 Elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern 

Managerial 

 Întocmirea și transmiterea către Primăria Sectorului 2 a situației 
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semestriale/anuale privind implementarea Sistemului de Control Intern 

Managerial. 

 Indicator de performanță - date cu caracter personal protejate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-realizat 

4.4 Obiectiv – Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de 

campanii de promovare a imaginii PLS2 și realizarea de 

parteneriate/proiecte/campanii de informare 

1. Am organizat, planificat și coordonat  proiectul „ Polițiști locali voluntari – 

viitorul siguranței în școli”, desfășurat în  21  instituții de învățământ (licee, colegii, 

grupuri școlare) de pe raza sectorului 2. Pe parcursul întregului an au fost  înscriși în 

program un număr de 15 voluntari. 

2.Am organizat, planificat și coordonat  proiectul  „Politist pentru o zi” , desfășurat 

în  21  instituții de învățământ (licee, colegii, grupuri școlare) de pe raza sectorului. 

La activități au participat 12 elevi sub coordonarea cadrelor didactice și a SRP.   

2. Campanie de informare a populației privind activitatea Poliției Locale Sector 2, 

conform Legii poliției locale nr. 155/2010 și a HG nr. 1332/2010  privind 

regulamentul cadru de organizare și functionare a poliției locale și date de contact. 

3.Campanie de prevenire a infracțiunilor stradale și tâlhăriilor în zona 

Complexului Comercial Bucur Obor în parteneriat cu DGPMB ( Serviciul de 

Analiză și Prevenire a Criminalității, polițiști din cadrul Secțiilor 6-9) și DGJMB. 

Au fost distribuite 12.000 de pliante cu caracter preventiv. 

4.Campanie de informare în parteneriat cu Autoritatea pentru Protecția 

Consumatorilor – INFOCONS  - „Numere utile și Energie”. 

5.Proiect „Marca încrederii„ în parteneriat cu INFOCONS – elaborare 

documentație și recertificare. 

6.Proiect și Campanie de informare „o9atitudine pentru cultură ! 100 România„ în 

parteneriat cu INFOCONS – afișare pentru angajații instituției cât și pentru 

cetățeni a unor afișe cu teme diferite : “La mulți ani România !”,  “Sistemul de 

alertă rapid pentru produsele nealimentare – Safety Gate” și afișul “Publicitatea 

înșelătoare”. 

7. Campanii de informare CORONAVIRUS 19 desfășurate pe raza sectorului 2: 

- Informare personal și cetățeni cu reguli de urmat; 

- Mesaje preventive și recomandări din partea Societății Naționale de 

Medicină a Familiei; 

- Anunțurile Grupului de Comunicare Strategică. 

- Diseminare 50 de afișe și 300 pliante în zona Bucur Obor, Pasaj 
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Obor, Str. Eminescu, Șos. Colentina, stația de metrou Iancului. 

- Afișare la loc vizibil a materialelor informative privind numerele de 

telefon la care persoanele vârstnice pot apela pentru sprijin pe 

perioada pandemiei; 

- Afișare la loc vizibil a materialelor informative privind campania de 

vaccinare împotriva COVID. 

8. Participare „Ziua Internațională pentru nonviolență în școală”. Poliția Locală 

Sector 2 a fost ambasadorul nonviolenței către elevii din cadrul Internațional 

Premium School of Bucharest, alături de partenerul nostru francez, Bruno 

Demaille, mediator.  

9.Elaborarea în parteneriat cu ISMB a 3 noi proiecte : 

- Proiect de creștere a șanselor de incluziune socială a tinerilor din 

unitățile de învățământ din Sectorul 2 – „Polițist Local pentru o zi”; 

- Proiect de creștere a gradului de siguranță în unitățile de învățământ 

din Sectorul 2 – „ Polițiștii Locali Voluntari – Viitorul Siguranței în 

Școli”. 

- Proiect în vederea – „ Prevenirii consumului de droguri”. 

10.Proiect „ Ziua Internațională de luptă împotriva consumului și traficului ilicit de 

droguri„ și Campanie de informare în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog. 

11.Proiect „Fii liber„ și 3 Campanii Naționale  de informare a consumului de 

substanțe psihoactive  (etnobotanice) desfășurate pentru personalul Poliției Locale 

Sector 2, Primăriei Sector 2 și pentru comunitatea sectorului 2 – terase și 

restaurante (Hanul Berarilor, Restaurant Casa Jienilor și Restaurant Mărgineni). 

12.Participare eveniment „Ziua Poliției Locale”. Cu această ocazie cadrele au 

oferit flori și măști de protecție doamnelor și domnișoarelor care au tranzitat stația 

de metrou Obor.  

13. Participare activitate “Bucuria de a dărui”. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în 

Săptămâna  Mare polițiștii locali au oferit cadouri bolnavilor cu afecțiuni 

oncologice severe găzduiți în Centrul de Îngrijiri Paliative “ Sfântul Nectarie 

Taumaturgul.” 

14.Realizare Campanie de informare și Sondaj de opinie – completare „ 

Chestionare pentru analiza  gradului de satisfacție al cetățeanului față de activitatea  

PLS2”. Scopul sondajului de opinie a fost  acela de a afla părerea locuitorilor din 

sectorul 2 în ceea ce privește activitatea PLS2. Au fost completate 2158 

chestionare din care 658 on-line. 

15.Derulare Sondaj de opinie și Campanie de informare privind „Percepția 

personalului privind fenomenul corupției „ – completare a 372 chestionare, 
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realizare bază de date, analiza datelor și elaborarea rezultatelor. 

16.Elaborare documente Proiect în parteneriat cu Asociația AEPADO, realizare 

grupuri de lucru. 

17.Participare Ședință- „Grup de lucru având ca temă sprijinul pentru persoanele 

vulnerabile pe perioada pandemiei” în colaborare cu Primăria Sector 2, DGASPC 

S2 și DGASMB. 

18.Completare Chestionar în cadrul Proiectului de evaluare a competențelor 

digitale în administrația publică în parteneriat cu INFOCONS- Strategia Națională 

Agenda Digitală a României. 

19.Participare Conferința de închidere a Proiectului „Reducerea amplitudinii 

traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor – Împotriva 

Traficului de Persoane”, în sistem videoconferință. 

Indicator de performanță - Nr. parteneriate/ proiecte/ campanii de informare 

      Sursa de finanțare – buget local/privat 

      Stadiu – Realizat  

4.5 Obiectiv  - Îmbunătățirea reprezentării Poliției Locale Sector 2 în instanță și a 

acordării consultanței personalului propriu 

1. Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la reprezentarea  

Poliției Locale  Sector 2 în instanțele de judecată, pentru câștigarea tuturor 

proceselor în anul 2020 - Dosare castigate  - 53; 

2. Reprezentarea și susținerea intereselor  Poliției Locale Sector 2 în 

instanțele de judecată; 

Număr de  dosare  înregistrate 204,  din care: 

- Dosare pierdute – 60; 

- Dosare pe rol – 85 

- Avertismente - 6; 

- Cheltuieli de judecată achitate – 3.140 lei. 

3. Consilierea juridică în mod profesional a tuturor angajaților cu respectarea 

principiilor legalității, transparenței comunicării și responsabilității; 

4. Gestionarea și urmărirea proceselor verbale emise de polițistii locali până 

la achitarea amenzilor  sau până la recuperarea acestora prin executare 

silită. 

- Procese verbale  inregistrate 17.293 din care: 

 Avertismente  4256 

 Transmise la executare 12403. 

Indicator de performanță - Nr.procese câștigate /Nr Total procese 

Sursa de finanțare – buget local 
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Stadiu- Realizat 

4.6.  Obiectiv -  Întocmirea proiectului dispoziţiei de Primar în vederea desfiinţării 

lucrărilor de construcţii edificate neautorizat, de către diverse persoane fizice sau 

juridice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului 

Bucureşti, aflate în administrarea autorităţilor publice ale Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti.  

Emiterea  proiectelor de dispoziţii de desfiinţare a construcţiilor neautorizate 

edificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti. 

 - 101 adrese întocmite de catre  Direcția Control - Serviciul Disciplina în 

Construcţii  și transmise spre competentă soluționare  Serviciului Juridic și 

Achiziții Publice în vederea  întocmirii actelor procedurale ce se impun în vederea 

desființării pe cale  administrativă a construcției provizorii, din care: 

 9 (nouă) lucrări  restituite de către Primaria Sectorului 2 cu precizarea că 

pentru locațiile respective s-au obtinut aviz/autorizatie;   

 62  Dispoziții ale  Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

privind desfiinţarea pe cale administrativă a construcției provizorii, 

întocmite și puse în aplicare, din care: 

 1 (una) Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

privind desfiinţarea pe cale administrativă a constructiei provizorii ,  

atacată în instanță, pe rolul Tribunalului Bucuresti; 

 1 (una)  Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

privind desfiinţarea pe cale administrativă a constructiei provizorii  - 

revocată; 

 28 de dosare în lucru (fiind solicitate punct de vedere de la diferite instituții 

ale statului). 

Indicator de performanță - Nr.proiecte de dispoziții de desființare  /Nr Total 

dispoziții de desființare  

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

4.7  Obiectiv - Îmbunătăţirea interfeţei dintre Poliţia Locală Sector 2 şi comunitate 

1. Actualizarea permanentă a Site-ului și paginii de Facebook oficiale – 197  

materiale publicate. 

2. Am participat la acțiunile organizate, în vederea realizării și dezvoltării 

unei imagini pozitive a instituției, realizării unui flux informațional 

permanent între instituție și presă prin participarea acesteia la acțiunile 

organizate și publicarea unor comunicate. 

 Indicator de performanță - Nr. de campanii de imagine realizate 
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Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

4.7 Obiectiv - Reducerea birocraţiei în activitatea cu publicul 

1. Utilizarea tehnologiei informatice performanțe prin crearea posibilităţii de  

comunicare a cetăţeanului pornind de la site-ul instituţiei; 

2. Actualizarea permanentă  a bazei de date puse la dispoziţia cetăţeanului. 

Indicator de performanță – Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor cu 2% 

față de 2019 

Sursa de finanțare – buget local  

Stadiu-Realizat 

5. Creșterea siguranței cetățeanului 

5.1 Obiectiv – Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat desfășurat pe 

domeniul public/piețe agroalimentare și autorizarea agenților economici cu profil 

de activitate conform codurilor CAEN 5610, 5630 și 932. 

1. În anul 2020, urmare a reorganizării făcute la finalul anului 2019, în 

componența Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici au 

apărut două noi structuri: Compartimentul Autorizare Agenți Economici și Biroul 

Control Comerț Stradal Neautorizat și Evidență Confiscări, aspect care în concurs 

cu noile atribuții stabilite în subordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca 

urmare a măsurilor de siguranță stabilite de autorități pentru combaterea și 

diminuarea urmărilor cauzate de pandemia Covid-19, a determinat stabilirea unor 

noi repere în activitatea profesională, care s-a desfășurat pe patru paliere distincte, 

având următoarele obiective principale:  

A. reducerea activităților de comerț neautorizat desfășurat pe domeniul 

public/privat/piețe agroalimentare 

B. autorizarea agenților economici cu profil de activitate conform codurilor 

CAEN 5610, 5630 și 932, precum și autorizarea teraselor sezoniere sau 

agregatelor frigorifice amplasate pe domeniul public. 

C. controlul activității operatorilor economici, în special a celor din segmentul 

HORECA;  

D. monitorizarea persoanelor izolate/carantinate instituțional/ la domiciliu, a 

unităților de învățământ și a zonelor adiacente precum și a piețelor agro-

alimentare; 

   A. Zilnic au fost desfășurate acțiuni de identificare și monitorizare a zonelor 

pretabile comerțului neautorizat, fiind intensificate acțiunile în aceste zone.           

         În acest context, pe segmentul combaterii actelor de comerț neautorizat, au 

fost îndepliniți următorii indicatori profesionali: 
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            - La nivelul Biroului Control Comerț Stradal Neautorizat și Evidență 

Confiscări au fost aplicate un număr de 880 sancțiuni contravenționale, în valoare 

totală de: 380.700 lei;                     

            - Totodată, au fost constituite 3 comisii în vederea valorificării/ distrugerii 

bunurilor de consum cu grad ridicat de perisabilitate, împreună cu reprezentanții 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor, Ministerul Afacerilor Interne și Garda de Mediu, produsele 

perisabile fiind predate spre neutralizare la TEKKO Neutralizare S.R.L. 

       Cu aprobarea comisiei, au fost valorificate următoarele produse:   

                - Țigări valorificate = 599 pachete;   

- Produse alimentare: legume-fructe confiscate = 3.600 kg;  

- Produse de origine animală = 271 kg;    

- Produse nealimentare confiscate: 7.365 articole;                                

          Cuantum bunuri valorificate =15.811,50 lei. 

     B. Au fost primite și soluționate un numar de 2.248 de sesizări și solicitari de 

verificare a dosarelor (492 dosare) depuse de ag. economici pentru 

emiterea/avizarea Autorizației de desfășurare a activităților economice. Totodată, 

au fost emise/avizate un număr de 403 autorizații pentru desfășurare a activităților 

și 78 de ocupare a domeniului public pentru terase/ agregate frigorifice, iar suma 

colectată la bugetul local din taxele de autorizare pentru activitatea de alimentație 

publică a fost în valoare de 1.707.914 lei/ pentru 492 dosare autorizare și 24.564 

lei/ pentru 78 terase și agregate.   

    C.  Au fost efectuate verificări la operatorii economici și acțiuni de combatere a 

comerțului neautorizat, ocazie cu care au fost întocmite un numar de 617 de Note 

de constatare și au fost aplicate un număr de 499 sancțiuni contravenționale în 

cuantum de  773.350 lei. De asemenea, au efectuate verificări pentru 46 de terase 

și 32 de agregate frigorifice, respectiv, au fost desfășurate 300 acțiuni de verificare 

în piețe și pe domeniul public al sectorului 2 (zilnic timp de 10 luni), inclusiv 

piețele volante amplasate temporar pe domeniul public. 

    D. Au fost întreprinse 90 de acțiuni de control în comun cu Poliția Sector 2 și 

Jandarmeria Română, vizând respectarea măsurilor de protectie sanitară dispuse de 

autorități, față de persoanele carantinate și izolate, precum și filtre de verificare în 

punctele de acces rutier în Sectorul 2. Totodată, personalul Serviciului Control 

Comercial și Autorizare Agenți Economici, a fost angrenat într-un număr de 150 

de acțiuni de control desfășurate împreună cu Poliția Sector 2/ Serviciul de 

Investigare a Criminalității Economice/ Directia de Sănătate Publică/ Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor/ Inspectoratul 
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General pentru Situații de Urgență vizând respectarea măsurilor de protecție 

sanitară (Piețe Obor/ Delfinului/ baruri/ restaurante / terase/ unități de învățămant/ 

complexe comerciale), context în care au fost aplicate un număr de 71 de sancțiuni 

contravenționale la Legea 55/2020, în cuantum de 13.500 lei. De asemenea au fost 

derulate, 4 acțiuni de informare/ afișare condiții vaccinare anti-covid. 

Indicator de performanță - Nr.  Controale efectuate/ controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.2 Obiectiv - Depistarea persoanelor fără adăpost 

Obiectivul s-a realizat prin: 

1. Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate Biroului de 

Evidența  Persoanelor -  205 acțiuni;  

2. Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără 

forme legale – 323 imobile verificate 

3. Acțiuni de verificare a cărților de imobil - 117 acțiuni;  

4. Acțiuni de punere în legalitate a persoanelor ce încalcă prevederile  O.U.G 

97/ 2005 - 207 acțiuni;  

5. Acțiuni de depistare a persoanelor ce subînchiriază ilegal imobilele aflate 

în patrimoniul D.G.A.P.I Sector 2 - 37 acțiuni  

6. Acțiuni de sprijinire a Administrației Fondului Imobiliar în depistarea 

persoanelor ce locuiesc fraudulos în locuințele administrate de aceasta - 12 

acțiuni;  

7. Acțiuni de verificare în teren a persoanelor ce solicită eliberarea actelor de 

identitate- 11 acţiuni 

8. Distribuirea invitațiilor pentru reînoirea cărții de identitate – 4365 invitații 

distribuite;(*Leg 55/2020, art 4, alin 5- Valabilitatea documentelor 

eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private 

autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, 

precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.) 

9. Verificarea în teren a persoanelor care solicită înregistrarea tardivă – 14 

persoane verificate 

10. Acțiuni de sprijinire a D.G.A.S.P.C în efectuarea anchetelor sociale -14 

acţiuni 

11. Acțiuni de sprijinire a Serviciului Autoritatea Tutelară în efectuarea 

anchetelor  sociale – 38 acțiuni. 

Rezultate obţinute de  Biroul Evidenţa Persoanelor: 

- Total acţiuni- verificări- 978 
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- Persoane determinate să intre în legalitate- 1714 

- Total sancţiuni contravenționale – 72* în valoare de 15.100 lei. 

Indicator de performanță – nr. solicitări primite/nr. verificări realizate 

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu-Realizat 

5.3 Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică 

1. Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea 

acțiunilor- 4 zone 

2. Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 30 

patrule/zi 

3. Aplanarea conflictelor spontane identificate – 18 conflicte 

4. Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea 

asigurării măsurilor de ordine și liniște publică – 10 instituții de învățamânt 

5. Acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a misiunilor– 5-10 

minute 

6. Verificarea persoanelor aflate in izolare/carantina pe timpul pandemiei de 

Covid –19 – 22068 persoane 

7. Supravegherea persoanelor aflate in carantina in scopul evitarii parasirii 

locatiilor (Hotel Sarroglia si Hotel Duke) - zilnic cate un echipaj pe timpul 

funcționari acestora în locațiile de carantinare 

8. Activitati pe line de ordine publica pentru prevenirea si combaterea 
raspandirii virusului SARS-COV-2 pe mijloacele de transport public STB, 
precum și zona stațiilor de metrou – zilnic pe perioada Stării de Alertă 

9. Verificarea Societatilor Comerciale privind obligativitatea purtării măștii 

de protecție pentru prevenirea răspândirii cu virusul SARS-COV-2 – 788 

societăți 

10. Zona Obor-verificarea obligativității purtării măștii de protecție pentru 

prevenirea răspândirii cu virusul SARS-COV-2 

11. Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de 

competență – 54 de acțiuni 

12. Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii/defluirii 

spectatorilor cu ocazia meciurilor de fotbal desfășurate pe Stadionul 

Dinamo și Arena Națională- 31 acțiuni 

13. Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului 

Bisericilor de pe raza Sectorului 2 – 6 acțiuni 

14. Asigurarea măsurilor de ordine publică la diferite evenimente culturale 

(festivaluri, concerte) organizate pe  raza Sectorului 2 – 24 acțiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordonanța 2 din 12 iulie 

2001  privind regimul juridic 

al contravențiilor; 

 OUG nr. 57/03.07.2019 

privind Codul 

Adminisdtrativ; 

 Legea nr. 544/02.12.2004 a 

contenciosului administrativ; 

 Noul Cod Civil; 

 Noul Cod de procedură 
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Indicator de performanță- nr. persoane identificate și predate către alte instituții 

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu- Realizat 

5.4 Obiectiv – Creșterea calității vieții și a siguranței cetățenilor 

1. Verificarea și soluționarea sesizărilor privind nerespectarea normelor 

legale de ordine și siguranță publică conform competențelor 

- Sesizări scrise 2776 

- Sesizări telefonice 2644 

- Facebook 238 

Indicator de performanță - nr. de sesizări primite ( telefonice și scrise) 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

5.5 Obiectiv – Creșterea calității vieții prin descurajarea actelor infracționale 

1. Activității pe linie de ordine publică în cadrul unor patrule independente 

folosite pentru suplimentarea dispozitivelor de ordine publica instituite la 

nivelul Sectiilor 6-9 Politie, sub coordonarea operațională a Ministerului 

Afacerilor  Interne Sector 2 Poliție- 13 patrule /zi  

2. Activității pe linie de ordine publică pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19, în cadrul unor patrule independente în 

sprijinul Brigăzii de Poliție pentru transportul public- 4 patrule /zi 

3. Participarea la filtre, împreună cu polițiștii din cadrul Sectorului 2 Poliție, 

pentru verificarea respectării măsurilor impuse pe timpul decretări Stării de 

Urgență și de Alertă- la solicitare, când situația operativă o impune. 

4. Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor 

și predarea către organele competente a făptuitorilor pe baza de proces 

verbal în vederea continuării cercetărilor – 7 infracțiuni. 

5. Depistarea și predarea către secțiile de poliție din sectorul 2 a persoanelor – 

11 persoane. 

Indicator de performanță - nr. zonelor critice depistate în spațiul monitorizat și nr. 

de  persoane predate către secțiile de poliție   

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu-Realizat 

5.6 Obiectiv – Creșterea gradului de educare, informare, conștientizare a elevilor și 

cetățenilor Sectorului 2, în domeniul violenței și faptelor antisociale 

1. Promovarea unor programe de consiliere, asistență și educație pentru  

persoanele cu probleme de agresivitate, precum și pentru cei care se asociază în 

vederea săvârșirii de infracțiuni;  

civilă. 
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2. Elaborarea și derularea de programe de pregătire, sesiuni  de   prevenire 

a violenței, consiliere, educație civică și juridică, în parteneriat cu 

ANA, DGPMB, ISMB, Inspectoratul Școlar Sector 2, ONG-uri, 

asociații; 

3. Derularea unor campanii de informare în domeniul violenței și 

victimizării. 

Indicator de performanță - Nr. Activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

5.7 Obiectiv – Încurajarea participării active a tinerilor la viața comunității și la 

soluționarea problemelor cu care se confruntă, pe fondul creșterii fenomenului de 

violență 

   1.Dezvoltarea activităților de voluntariat, prin creșterea numărului de elevi 

voluntari și creșterea gradului de implicare; 

   2.Continuarea derulării Proiectului „Polițisti locali voluntari – viitorul  

siguranței în școli. Au fost înscriși în program un număr de 15 voluntari. 

   3.Continuarea derulării Proiectului „Polițist pentru o zi”.  

4. Participare „Ziua Internațională pentru nonviolență în școală” 

Indicator de performanță - Nr. voluntari/ Nr. activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

5.8 Obiectiv - Prevenirea şi combaterea  traficului şi consumului de droguri 

1. Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie  

comunitară, dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină 

integrarea minorităţilor în societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a 

celor care trăiesc în medii cu risc de infracţionalitate ridicat; 

2. Derularea unor acțiuni comune, proiecte/campanii,  sesiuni de prevenire și 

informare, în parteneriat cu ANA, DGPMB; 

3. Participare Proiect „ Ziua Internațională de luptă împotriva consumului și 

traficului ilicit de droguri„ și Campanie de informare în parteneriat cu 

Agenția Națională Antidrog. 

4. Participare în calitate de  partener al ANA la funcționarea Programului de  

consiliere pentru adolescenți și părinți. 

5. Participare Proiect „Fii liber„ și 3 Campanii Naționale  de informare a 

consumului de substanțe psihoactive  (etnobotanice) desfășurate pentru 

personalul Poliției Locale Sector 2, Primăriei Sector 2 și pentru 

comunitatea sectorului 2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Indicator de performanță - Nr. Activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

5.9 Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice 

1. Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor 

sociale şi stimularea voluntariatului. 

2. Participare activități derulate în cadrul campaniei de prevenire a 

infracțiunilor stradale și tâlhăriilor în zona Complexului Comercial Bucur 

Obor. 

3. Participare Ședință - „Grup de lucru având ca temă sprijinul pentru 

persoanele vulnerabile pe perioada pandemiei” în colaborare cu Primăria 

Sector 2, DGASPC S2 și DGASMB. 

Indicator de performanță - Nr. activități, proiecte, campanii derulate 

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

5.10 Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor privind circulația rutieră pe 

raza sectorului 2 prin constatarea faptelor care contravin normelor de circulație s-a 

efectuat prin : 

Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea 

prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, 

în parcuri și zone de agrement, în locurile de parcare adaptate, rezervate și 

semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap, pentru 

încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe  anumite 

sectoare de drum, pentru oprirea și staționarea neregulamentară, pentru blocarea 

accesului în parcarea de reședință și accesul interzis, încălcarea normelor rutiere de 

către pieton, aplicându-se 2.626 sancțiuni, 654 avertismente scrise în valoare de 

871.854 lei. Indicator de performanță - Nr. de sancțiuni aplicate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

5.11 Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice 

1. Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea  îndeplinirii  

atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice - 676 

acțiuni. 

2. Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea   

neregulilor constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a 

marcajelor rutiere și acordarea asistenței în zonele unde se aplică marcaje rutiere s-

au desfășurat – 201  acțiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legea nr. 78/2014 privind 

reglementarea activității de 

voluntariat în România 
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3. Participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru 

înlăturarea efectelor fenomenelor naturale cum sunt ninsoare abundentă, 

viscol, vânt puternic, ploaie torențială și alte asemenea fenomene, pe 

drumurile publice, toaletări pomi, asfaltări, Electrica, Distrigaz, ADP, 

Tehnologica, Enel, Apa Nova, Supercom, Radet – 180  acțiuni. 

4. 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, după caz, precum și de alte activități care se 

desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane s-au 

desfășurat  290 activități; 

5. Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în 

asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al 

celor agabaritice pe raza teritorială  pe raza teritorială de competenţă, 

precum și, acordarea sprijinului unităților/structurilor teritoriale ale Poliției 

Române în luarea măsurilor pentru asigurarea traficului s-au desfașurat 28 

planuri de acțiune; 

6. Participă împreună cu lucrătorii din cadrul Brigăzii Rutiere pentru 

prevenirea, informarea și verificarea modului de respectare a normelor 

legale în vigoare privind purtarea măștii de protecție pe timpul stării de 

alertă în mijloacele de transport în comun - 506 acțiuni 

7. Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor  

accidente şi  primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea 

martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai 

apropiată unitate sanitară în cazul a 20  accidente rutiere. 

Soluționarea sesizărilor  primite în scris 1.556,  telefonic 4.297, fax sau prin e-

mail, în număr total de  5.933; 

Indicator de performanță – nr. de acțiuni/ nr.de intersecții în care s-au realizat 

acțiuni de fluidizare. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.12 Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor de circulație pe raza 

sectorului 2 prin identificarea autovehiculelor  fără stapân sau abandonate 

1. Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără  

stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al 

statului în număr de 1.870 autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 
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2. Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției Române pentru  

identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru 

ridicarea acestora a 1.870 autovehicule. 

           3.  Întocmește referate de specialitate cu auto abandonate identificate pe 

raza sectorului 2 pentru Serviciul Juridic: 14. 

Indicator de performanță – nr. de auto identificate pe raza sectorului 2 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.13 Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor 

Pentru atingerea obiectivului, Serviciul Pază Obiective,  asigură paza 

obiectivelor de interes local, cu respectarea actelor normative în vigoare, la 3 

obiective stabilite de consiliul local al Sectorului 2 : 

 Sediul Poliției Locale Sector 2  

 Centrul administrativ - Primăria Sectorului 2  

 Direcția Publică de  Evidență Persoane și Stare Civilă – Serviciul Evidența 

persoanei. 

În perioada analizată, activitatea principală a Serviciului Pază Obiective, a fost 

și este în continuare conform Obiectivelor Strategice și dispozițiilor interne, de 

asigurare a pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aflate în 

proprietatea sectorului 2 si asigurarea ordinii și liniștii publice.  

Pentru realizarea Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor până 

au fost întreprinse următoarele acţiuni :  

1. Asigurarea pazei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea  

unitații / subdiviziunii administrativ-teritoriale și / sau în administrarea  autorității 

administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local 

stabilite de consiliul local; 

2.  Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin 

planul de ordine și siguranță publică al unității/ subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii; 

3.  Asigurarea protecţiei personalului din aparatul de specialitate al 

primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, împotriva 

oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau 

sănătatea;  

4. Realizarea și însușirea tematicii din legislația de specialitate în vederea 

aprofundării, având ca finalitate testarea anuală-calificativul anual 

5. Realizarea de controale în posturi atât pe timp de zi cât și pe timp de 

noapte, în scopul verificării activității în timpul serviciului a polițiștilor 
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locali 

6. Verificarea și urmărirea în permanență a modului de executare a 

serviciului de pază 

7. Raportarea zilnică a situației și prezenței către dispecerat 

Indicator de performanță – nr. de sesizări din partea beneficiarilor/obiective de 

pază 

 Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.14Obiectiv - Dezvoltarea urbană a sectorului  

Au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

1.efectuarea de controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate 

fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu 

caracter provizoriu; 

2.efectuarea de controale privind  respectarea prevederilor autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare pentru lucrările de construcţie / demolare autorizate;  

3. efectuarea de controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă 

autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

4. efectuarea de controale pentru identificarea construcțiilor cu caracter 

permanent/provizoriu executate atât pe domeniul public, cât și pe domeniul privat 

al municipalității; 

5.verificarea și identificarea imobilelor neîngrijite din zona de competență; 

6. verificarea respectării normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul 

electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la 

amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice; 

7. verificarea agenților economici care solicită viza de funcționare pentru 

desfășurarea activităților de alimentație publică; 

8.   verificare șantiere în lucru/conservare pe artere/străzi. 

9.  verificare demarare construcții pentru care au fost depuse la Primăria Sector 2 

anunțuri de începere de lucrări; 

10. participarea alături de Administrația Domeniului Public Sector 2 la acţiunile de 

demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe 

domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe 

spaţii aflate în administrarea autorităţilor administrației publice locale sau a altor 

instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi 

a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice; 

11. acțiuni de control întreprinse, în subordonarea operațională a M.A.I., împreună 

cu Poliția Sector 2 și Jandarmeria Română vizând respectarea măsurilor de 
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protecție sanitară dispuse de autorități față de persoanele carantinate și izolate 

(martie-aprilie); 

12. acțiuni de control întreprinse, în subordonarea operațională a M.A.I., în comun 

cu Poliția Sector 2/ SICE/ DSP/ ANSVSA vizând respectarea masurilor de 

protecție sanitară (Piețe Obor/ Delfinului/ unități de învățămant/ complexe 

comerciale); 

13. acțiuni, pe timp de zi și de noapte, concomitent cu SUPERCOM SA,                                                                                                                   

în baza Dispoziției Primarului Sectorului 2, pentru aprobarea procedurii de 

colectare, transport și eliminare a deșeurilor abandonate în aria administrativ 

teritorială a sectorului 2 (ianuarie-mai); acțiuni împreună cu Supercom S.A. pentru 

colectare DEEE pe raza Sectorului 2.      

       În vederea identificării lucrărilor de construcții  executate  sau aflate în curs de  

execuție la societățile care pe parcursul anilor, prin activitatea desfășurată, au făcut 

obiectul numeroaselor sesizări, în cursul anului 2020 polițiștii locali  din cadrul 

Direcției Control- Serviciul Disciplina în Construcții  au intreprins un număr de 62 

acțiuni  de control, pe timp de noapte. 

       Ca rezultat al activității desfășurate la nivelul Serviciului Disciplina în 

Construcții, au fost identificate lucrări  de construcții executate în regim  

neautorizat, fapt pentru care, urmare demersurilor întreprinse, au fost emise  de 

către Primarul  Sectorului  2  un număr de  85 Dispoziții de  Desființare  pe cale  

administrativă.  

Au fost întreprinse 106 de acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele 

verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. 

      Conform planului  de  acțiuni  stabilit  la nivelul fiecărei luni,  cât și a 

sesizărilor primite,  au fost  identificate  un număr  de 611 imobile aflate în stadiu  

de  degradare. 

     Au fost transmise Direcției Venituri Buget Local Sector 2 un număr de 160 

note tehnice pentru supraimpozitare. 

      Totodată, au fost întreprinse 98 acțiuni de control pentru identificarea 

persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale 

părții carosabile și pietonale și 3121 acțiuni de verificare a autorizațiilor de 

construire/desființare pentru lucrările de construcții/demolare. 

       Ca urmare a constatărilor și demersurilor întreprinse, au fost emise un număr 

de 85 dispoziții de desființare. 

       Au fost desființate un număr de 110 construcții provizorii ilegale, amplasate 

pe domeniul public/privat al municipalității. 

       Au fost transmise Primăriei Sector 2 un număr de 106 solicitări în vederea 
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promovării acțiunii cu obligația de a face, respectiv la Judecătoria  Sector 2, în 

vederea obţinerii 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. 

        Au fost transmise Primăriei Sector 2/Poliției Locale Sector 2 – Direcția 

Juridică, 103 solicitări în vederea  întocmirii proiectului de dispoziție de 

desființare, pentru lucrările executate pe domeniul public/privat  al municipalității. 

       Au fost constatate și transmise organelor de urmărire penală 21 de acte de 

constatare a infracțiunilor, în conformitate cu art. 61 din Noul Cod de Procedură 

Penală. 

       Ca urmare a verificărilor privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de 

publicitate, au fost aplicate un număr de 52 sancțiuni contravenționale.  

Au fost verificați un număr de 112 agenți economici care au solicitat autorizații și 

vize pentru desfășurarea activității de alimentație publică. 

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 21 

astfel de cazuri. 

Total sancțiuni aplicate – 181 

Sesizări soluționate – 3853 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.16 Obiectiv - Optimizarea transmiterii informațiilor prin sistemele de 

monitorizare video 

1. Identificarea zonelor  critice monitorizate de către fiecare dispecer în  

vederea creșterii eficienței sistemelor de monitorizare prin transmiterea operativă a 

informațiilor pentru o intervenție rapidă în teren; 

Sistemul cuprinde 753 de camere video performante. 

Obiectivul specific al proiectului: Creşterea siguranţei sociale şi securităţii  

locuitorilor din  sectorul 2 al capitalei prin implementarea unui sistem integrat de  

monitorizare video a domeniului public, prevenirea criminalităţii prin  

eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi combatere a infracţiunilor,  

imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea  

managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii criminalităţii.  

Indicatorii de performanță urmăriți 

- Număr de incidente semnalate ca urmare a monitorizării și supravegherii video 
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- Reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a 

informațiilor 

- Număr de solicitări și adrese primite în vederea furnizării de imagini video 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

Beneficiile înființării sistemelor de monitorizare existente la nivelul Poliției 

Locale Sector 2 

 Realizarea unei  supravegheri generale permanente, de ansamblu şi de 

detaliu, prin mijloacele tehnice moderne de care dispunem,  a obiectivelor 

existente în zonă;  

 Supravegherea permanentă a unor zone cu risc ridicat de producere a unor 

evenimente cu caracter infracțional și contravențional; 

 Determinarea din timp a condițiilor care favorizează apariția unor 

evenimente; 

 Reducerea timpului de răspuns în cazul intervențiilor Poliției Locale Sector 

2 pentru situații de urgență și criză; 

 Monitorizarea traficului rutier în principalele intersecții din sectorul 2; 

 Cunoașterea în orice moment a situației operative din zona de 

responsabilitate; 

 Asigurarea transparenței activităților Poliției Locale Sector 2; 

 Prevenirea şi combaterea încălcării regulilor de comerţ stradal, prevenirea 

problemelor şi protejarea  mediului în zonele vizualizate, prevenirea unor 

fapte antisociale, intervenţia operativă  în cazul unor incendii, explozii, 

avarii, accidente etc. 

      Prin activitatea sistemelor de monitorizare existente gestionate de Poliția 

Locală Sector 2 , s-a reușit: 

 o gestionare mai eficientă a resurselor, materiale și umane; 

 cunoașterea în timp real și util a condițiilor concrete, specifice ale locului 

de desfășurare a misiunilor; 

 asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor de natură 

contravențională și infracțională; 

 diminuarea comerțului stradal neautorizat; 

 identificarea și amendarea persoanelor care nu respectă spațiul public și 

depozitează gunoaie, deșeuri în locuri neamenajate; 

 prevenirea sau/și contracararea altercațiilor din zonele cu factor ridicat de 

risc infracțional, ceea ce conduce la creșterea gradului de siguranță socială; 

 reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a 
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informațiilor către dispeceratul Poliției Locale Sector 2 în vederea 

intervenției rapide în rezolvarea incidentelor de către echipajele operative; 

 asigurarea de probe juridice; 

 crearea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității în zonele de 

risc; 

 descurajarea fenomenului contravenţional/infracţional şi creşterea 

eficienţei serviciilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice. 

Sursa de finanțare – buget local/fonduri europene 

Stadiu-Realizat 

5.17 Obiectiv - Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei 

civile  

1.Întocmirea hărţilor de risc în colaborare cu celelalte autorităţi locale şi cu alte  

instituţii de resort, inclusiv introducerea unor sisteme standard de alarmare în cazul 

producerii situaţiei de urgenţă  

2.Gestionarea documentelor privind mobilizarea la locul de muncă  

Indicator de performanță- nr. documente întocmite 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

5.18 Obiectiv -  Eficientizarea  activitații în domeniul   apărării  împotriva  

incendiilor în sectorul 2: 

 controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 

construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și 

privat UAT sector 2; 

 verificarea menținerii în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor 

de anunțare și alarmare precum și a sistemelor de alimentare cu apă; 

 verificarea întocmirii și respectării documentației specifice, precum și a  

normelor legale privind apărarea împotriva incendiilor la operatorii economici de 

pe raza Sectorului 2, în cadrul procedurilor de autorizare a desfășurării activităților 

prevăzute de codurile CAEN: 5610/5630/9321 și 9329, respectiv ocuparea 

temporară a domeniului public prin amplasare de terase și/sau agregate frigorifice 

reglementate prin HCLS2 nr.144/2019 și nr. 215/2018. 

Rezultate:  

 25 - Note constatare la Legea 307/2006-privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

 30 - acțiuni de informare (1 - distribuire și postare pe SITE-ul PLS2, 

vizând apărarea împotriva incendiilor, utilizarea obiectelor pirotehnice și 

obligații pentru proprietarii/ deținătorii de imobile în sezonul cald și rece); 
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 121- adrese, puncte de vedere, răspunsuri formulate în scris; 

 3 - planuri de acțiune, derulate împreună cu Poliția Română/ ISU-

BIF/Jandarmeria Română/ D.S.P./ A.N.S.V.S.A. și alte compartimente din 

cadrul Poliției Locale Sector 2, vizând 34 de acțiuni de monitorizare a 

unităților de învățământ, 90 de acțiuni de verificare a persoanelor 

izolate/carantinate, 300 de acțiuni de verificare a operatorilor economici, 

târguri și piețe de pe raza Sectorului 2; 

 143 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 90.800 lei, aplicate pentru 

încălcarea normelor din domeniul comerțului stradal neautorizat; 

Indicator de performanță- nr. de acțiuni  

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu – finalizat 100% 

5.19 Obiectiv - Coordonarea operaţională și menţinerea legăturii  permanente cu 

efectivele aflate în misiuni 

1. Cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate/ în curs de  

executare, situaţiei operative, forţelor şi mijloacelor angajate în acţiuni-Verificarea 

în baza de date a MAI a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări -   

Au fost verificate un nr. de 11.067 autovehicule și 32.362 persoane.           

2. Monitorizarea, verificarea și preluarea directă a semnalelor de la 

obiectivele asigurate cu pază. 

3. Păstrarea şi distribuirea armamentului.  

Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 au  la dispoziție pistoale Glock 

cu muniție de război. Dispecerii de serviciu au distribuit zilnic pistoalele și muniția 

aferentă, personalului poliției locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de 

apărare. 

4. Primirea, centralizarea, stocarea, prelucrarea și comunicarea factorilor de  

decizie a tuturor informațiilor provenite de la organele de stat, de la societatea 

civilă și cetăteni, din activitățile și acțiunile aflate în desfăsurare. 

5. Primirea, înregistrarea și evidența reclamațiilor, sesizărilor, solicitărilor,  

petițiilor si a adreselor - 33.598 înregistrări 

Indicator de performanță – nr. evenimente apărute/nr. evenimente rezolvate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

5.20 Obiectiv - Gestionarea documentelor privind mobilizarea la locul de muncă 

        Actualizarea documentelor necesare la locul de muncă și transmiterea 

acestora către centrele militare de sector și centrele militare județene pentru 

personalul nou angajat și în cazurile în care au survenit modificări (schimbarea 



45 

 

domiciliului sau încetarea relațiilor de serviciu), precum și scoaterea din evidențele 

militare la împlinirea vârstei legale.  

Indicator de performanță – nr. documente actualizate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

6. Dezvoltare socială, cultură, minorități, mediu, tineret și  sport 

6.1  Mediu 

6.1.1 Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția 

mediului 

Au fost întreprinse următoarele acțiuni :  

 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. –  9 acțiuni; 

 Acțiuni privind verificarea zilnică a salubrizării pe toate tipurile de artere, 

pe zonele verzi – 1823 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) 

– 87 locații; 

 Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, 

împrejmuite/neîmprejmuite  corespunzător – 27 locații care au fost trimise 

la Direcția Venituri Buget Local Sector 2  în vederea supraimpozitării. În 

acest sens, au fost monitorizate 500 de terenuri; 

 Acțiuni de verificare a agenților economici cu impact semnificativ asupra 

mediului în colaborare cu Poliția Română și alte autorități locale și 

centrale. S-au verificat un număr de 31 agenți economici; 

 Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot conform OMS nr. 

119/2014 –  24 acțiuni; 

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de animale de 

companie cu privire la respectarea normelor legale – 46 acțiuni; 

 Acțiuni de verificare a respectării normelor de salubritate și igiena în 

parcurile de pe raza Sectorului 2 de către persoanele fizice. S-au verificat 

un număr de 27 parcuri; 

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a persoanelor fizice și 
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juridice cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin privind 

îndepărtarea zăpezii/gheții și țurțurilor. S-au verificat un număr de 126 

locații; 

 Centralizarea și raportarea deșeurilor recuperabile și DEEE-uri către PMB 

și APMB – lunar/anual – 12 raportări; 

 Acțiune privind punerea în aplicare a Dispoziției nr. 2389/2019 emisă de 

Primarul Sectorului 2, pentru aprobarea Procedurii de colectare, transport și 

gestionare/eliminare a deșeurilor abandonate în aria administrativ-

teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București – 90 acțiuni; 

 Acțiune privind centralizarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia – 

48 locații. În acest sens, au fost monitorizate 500 de terenuri; 

 Acțiune cu Direcția de Sănătate Publică, Poliția Română, Jandarmeria 

Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” 

București-Ilfov, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 

pentru verificarea respectării măsurilor cu privire la      Covid-19 

(monitorizare piețe,  verificare agenți economici) – 240 acțiuni; 

 Acțiune de verificare și identificare a spațiilor de carantinare, în colaborare 

cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – 90 acțiuni; 

 Acțiune de monitorizare a unităților de învățământ în vederea combaterii 

delicvenței juvenile și a protecției elevilor – 30 acțiuni; 

 Acțiune de identificare și sancționare a autovehiculelor staționate/parcate 

pe spațiile verzi – permanent; 

 Acțiune de înregistrare și verificare dosare în vederea autorizării pentru 

desfășurarea activității de alimentație publică pe raza Sectorului 2 – 400 

dosare de autorizare desfășurare activități și 46 dosare privind ocuparea 

domeniului public pentru terase; 

Campanii: 

 Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase împreună cu Primăria  

Sectorului 2 – Serviciul Gospodărie Comunală și S.C Supercom S.A. 

 Campanie privind respectarea obligațiilor de către posesorii de animale de 

companie 

 Campanie de informare a cetățenilor Sectorului 2 cu privire la programul 

de colectare al deșeurilor – 60 zile 
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 Campanie de informare privind efectuarea succesivă a dezinfecției în toate 

ansamblurile rezidențiale din Sectorul 2. 

 Campanie de informare cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19 

Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului 

 Sesizări primite/soluționate – 4082 

 Total acțiuni/deplasări în teren – 7238 

 Total sancțiuni aplicate – 534 în valoare totală de 929.575,00 lei. 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/nr. controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

Mențiune – Pe perioada stării de urgență și respectiv stării de alerta, desfășurarea 

activităților zilnice s-a realizat în acord cu dispozițiile conducerii D.G.P.M.B/  

Poliția Locală Sector 2, inclusiv Serviciul Protecția Mediului, conform planificării 

activităților comune și a măsurilor dispuse pentru combaterea efectelor pandemiei 

cauzate de Sars Cov-2. 

7. IT  

7.1 Obiectiv – Măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor cu 

caracter personal 

1. Stocarea înregistrărilor pe un terminal securizat, la care are acces un număr  

restrâns de persoane se efectuează pe două servere care realizează back-up în 

fiecare seară (4 servere x 365 zile). 

2. Execuție copii de siguranță pe suport optic – 68 copii de siguranță 

Indicator de performanță - Nr. copii de siguranță create și  predate spre depozitare 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

7.2 Obiectiv-Dezvoltarea societății informaționale din cadrul Poliției Locale Sector 2 

1. Utilizarea Sistemului vocal integrat interactiv  sesizări VIIS- 52 solicitări 

2. Gestionare, actualizare permanentă a paginii de site/Facebook – oficială- 

197 materiale publicate 

Indicator de performanță - Nr. de campanii de imagine realizate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

7.3 Obiectiv - Asigurarea funcționării neîntrerupte a legăturilor prin toate 

categoriile de mijloace și sisteme informatice  

1. Supravegherea și întreținerea infrastructurii hardware, software a  

echipamentelor IT din instituție  
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2. Controlul exploatării, întreținerea, depozitarea și ținerea evidenței  

materialelor de  comunicații: 

- asistență tehnică de specialitate pentru toate 

serviciile/birourile/compartimentele instituției 

- asistență tehnică de specialitate la întocmirea și derularea contractelor de 

mentenanță, rețea și achiziții materiale de resort. 

Nu au existat sincope sau ȋntreruperi accidentale ȋn funcţionare; au fost stabilite 

măsuri suplimentare de securizare a datelor şi s-a asigurat accesul la informaţie pe 

grade şi paliere de competenţă, ȋn funcţie de cerinţele primite de la serviciile de 

specialitate;s-au înlocuit stații de lucru depășite fizic și moral, fiind astfel continuat 

procesul de înnoire a calculatoarelor din instituție. 

Indicator de performanță - Sisteme informatice funcționale/Total sisteme 

informatice 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

INFORMAȚII RELEVANTE PRIVIND PERFORMANȚA DIN RAPORTUL DE 

AUDIT INTERN 

Poliția Locală Sector 2 are implementat şi certificat Sistemul de 

Management Integrat conform Standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2019 și  SR EN ISO/IEC 27001:2018 din anul 2011. În perioada 23.06.2020 

– 24.06.2020, conform planificării, au avut loc auditurile interne ale calităţii. 

S-au stabilit următoarele recomandări: 

-instruirea periodica a angajatilor privind cerintele standardelor implementate; 

-actualizarea periodica a listei cu cerinte legale aplicabile; 

-actualizarea procedurilor operationale, cand este cazul; 

-finalizare sondajului privind gradul de satisfacție al cetățenilor în serviciile 

prestate. 

-planificarea analizei de management. 

-menținerea unor înregistrări (ex. rapoarte de testare) pentru testele de data 

recovery efectuate 

POLITICI PUBLICE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 

 Program Guvernare 2020 

 Strategia Naționale de Ordine și Siguranță publică 2015-2020 

 Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 

 Strategia Locală Antidrog 2014-2020 

 Plan de măsuri privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta 
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și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 

București 

 Planul Local de Dezvoltare Durabilă  a Sectorului 2 

 Planul de acțiuni al Poliției Locale Sector 2  

REZULTATELE POLITICILOR PUBLICE IMPLEMENTATE 

   Rezultatele exprimate în mod cuantificabil descriu schimbările pozitive care au  

intervenit în mediul instituțional. Acestea reprezintă impactul pe termen lung 

generat de rezultatele obţinute într-o anumită perioadă de timp.  

   Rezultatele oferă posibilitatea de a evalua nivelul rezultatelor realizate în etapa 

de implementare a strategiei sau într-un moment ulterior. Rezultatele acţiunilor 

reprezintă servicii sau activități  furnizate de instituţie,  în funcţie de obiectivul 

acesteia şi de cetățenii  în faţa cărora Poliția Locală Sector 2  este pe deplin 

responsabilă. Rezultatele politicilor publice implementate descriu conexiunea 

dintre rezultatele acţiunii şi rezultatele politicii publice, sunt măsurabile și se 

bazează pe surse verificate. Poliția Locală Sector 2 a elaborat, pentru a evidenția 

rezultatele, Raport de evaluare al îndeplinirii Planului de acțiune pe anul 2020. 

Priorități pentru 

perioada următoare 

1. Asigurarea ordinii publice și siguranței cetățeanului -1 an 

2. Asigurarea respectării prevederilor legale privind protecția mediului, 

disciplina în construcții și activitățile comerciale – 1 an 

3. Îmbunătățirea performanțelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de 

monitorizare și supraveghere video – 1 an 

4. Creșterea siguranței în școli – 1 an 

5. Prevenirea consumului de droguri – 5 ani 

6. Îmbunătățirea logisticii pentru derularea în bune condiții a acțiunilor în 

teren– 1 an 

 

 Planul de acțiuni al Poliției 

Locale Sector 2 pe anul 2019  

 Program Guvernare 2017 -

2020 

 Strategia Naționale de 

Ordine și Siguranță publică 

2015-2020 

 Strategia de prevenire a 

criminalității la nivelul 

Municipiului București 

Strategia Națională 

Anticorupție 2016-2020 

 Strategia Națională Antidrog 

2014-2020 

 Plan de măsuri privind 

asigurarea climatului de 

siguranță publică în incinta 

și zona adiacentă unităților 

de învățământ preuniversitar 

din Municipiul București 

 Planul Local de dezvoltare 
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Durabilă  a Sectorului 2 

TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ 

  

Bugetul instituției -  Anexa nr.1 -  Execuția bugetară pentru anul 2020, în format de date deschise 

- Anexa nr. 2– Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2020, în 

format de date deschise 

-  Anexa nr.3 -  Lista de investiții pentru anul 2020, în format de date deschise 

 

 Legea 500/2002 finanțele 

publice 

 Legea 82/1991 contabilității 

 OMFP  nr. 1792/2002 

privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor 

publice publice                                

Informații legate de 

procesul de achiziții 

publice, achizițiile 

sectoriale și 

concesiunile de lucrări 

și servicii 

- Anexa nr. 4 -  Centralizator contracte achiziții publice 2020, în format de date 

deschise 

 Programul anual de achiziții publice ( PAAP ) se întocmește la aprobarea 

bugetului pe anul în curs și după fiecare rectificare bugetară anuală. 

În anul 2020: 

- au fost încheiate un nr. 54 contracte de furnizare, servicii și lucrări. 

- Programul anual al achiziții publice ( PAAP ) se întocmește la aprobarea 

bugetului pe anul în curs și dupa fiecare rectificare bugetară anuală. 

- În anul 2020 au fost încheiate un nr. 54 contracte de furnizare și servicii. 

- În secțiunea cheltuieli publice de pe site-ul Poliției Locale Sector 2 au fost 

făcute publice contractele încheiate cu terții pe anul 2020. 

- A fost făcut public Programul anual al achizițiilor publice ( PAAP ) pe anul 

2020. 

- Lunar s-au raportat cheltuielile aferente contractelor de achiziții publice  pe 

anul 2020. 

- În anul 2020 a fost achizitionat prin procedura simplificată conform Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice carburant auto,  în suma de 282.240.00 lei. 

- În anul 2020 au achiziționat un numar de 30 stații radio portabile emisie 

recepție în sumă de 159.971,70 cu TVA lei. 

- În anul 2020 au fost achizitionate prin procedura de licitație deschisă conform 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice  un nr. de 10 autovehicule în suma 

de 1.389.998,69 lei. 

- În anul 2020 au fost achizitionate prin procedura simplificată conform Legii 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice  un numar de 30 camere video în sumă 

de 276.845,14 lei pentru sistemele de supraveghere video aflate în dotarea 

instituției. 

 Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice 

 Hotărârea nr. 395/2016 

privind normele de aplicare a 

Legii 98/2016 
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- În anul 2020 a fost achizitionat prin procedura licitație deschisă-acord cadru 

conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice  serviciul de mentenanță  

pentru cele 6 sistemele de supraveghere video aflate în dotarea instituției în 

sumă de 130.828.60 lei /lună. 

- În anul 2020 a fost achizitionat prin procedura licitație deschisă-acord cadru 

conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice  serviciul de reparație și 

întreținere a autovehiculelor aflate în dotarea instituției în sumă de 249.900,00 

lei /lună. 

- În anul 2020 au fost achizitionate prin procedura simplificată conform Legii 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice  măști de protecție și dezinfectanți 

împotriva Covid 9 în sumă de 189.387,30 lei . 

- Toate procedurile de achiziție publică în anul 2020 s-au desfășurat prin 

sistemul electronic al achizițiilor publice - SEAP. 

- În anul 2020 a fost demarată procedura simplificată privind pentru obiectivul 

de investiție „Proiectare și lucrări de execuție privind modul de integrare a 

dispeceratelor de monitorizare și supraveghere video existente în cadrul 

Poliției Locale sector 2, inclusiv instalațiile de curenți slabi aferente clădirii în 

noul centru de monitorizare ce urmează a fi construit în Șos. Pantelimon nr. 

27, la sediul central al Poliției Locale sector 2ˮ. 

- În anul 2020 a fost demarată procedura simplificată pentru obiectivul de 

investiție „Proiectare și execuție lucrări pentru << Demolare construcții 

existente, relocare utilități și extindere clădire principală în vederea construirii 

noului centru de monitorizare pentru Poliția Locală Sector 2 >>”.   

- Durata medie  a unei proceduri de achiziție publică în anul 2020 a fost de 60 

zile. 

- În anul 2020 a fost formulată o singură contestațe la Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor pentru procedura „Proiectare și execuție lucrări 

pentru << Demolare construcții existente, relocare utilități și extindere clădire 

principală în vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliția 

Locală Sector 2 >>”.   

- Anexa 5 – Centralizator contracte cu valoare peste 5000 euro, în format de 

date deschise 

Informații despre litigii 

în care este implicată 

instituția  

    Litigii aflate, în anul 2020, pe rolul instanțelor de judecată – 204 de dosare. 

Dosare în anul 2020: 

  pe rol –85 

  câștigate  - 53 

  pierdute – 60 ( din care  un numar de 50 de dosare  in care s-au atacat  

 ORDONANŢA nr. 2 din 12 

iulie 2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor 

 ORDONANȚĂ DE 

URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 
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procesele verbale  incheiate  in baza Ordonantei Militare nr. 3 care a fost 

declarata neconstitutionala ) 

 Avertismente - 6 

 Cheltuieli de judecată achitate – 3.140 lei. 

2019 privind Codul 

administrativ 

 LEGE nr. 554 din 2 

decembrie 2004 

contenciosului administrativ 

 Codul civil 

 Codul de procedură civilă 

Organigramă  Anexa nr. 6 -  Organigrama Poliției Locale Sector 2, în format de date 

deschise 

- Nr. posturi ocupate – 356 

- Nr. posturi vacante - 16 

 

 HCL S2 310/2019 pentu 

modificarea HCL S 2 

nr.10/2011 privind 

reorganizarea Poliției 

Comunitare  Sector 2 și 

pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare 

a  Poliției Locale Sector 2 , 

cu modificările și 

completările ulterioare. 

Informații despre 

managementul 

resurselor umane 

Fluctuație personal: 

- 10 plecați din care: pensionați – 3, acordul părților – 7 

- 5 veniți din care: concurs recrutare – 5 

Concursuri organizate – 5 

Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: 1 

Număr funcții de conducere exercitate temporar – 0 

Venitul mediu brut (inclusiv sporuri) 7497 lei rezultând un venit mediu net de 

4386 lei. 

 

 

 

 OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu 

modificarile si completările 

ulterioare 

  H.G.  nr. 432/2004 privind 

dosarul profesional al 

funcționarilor publici 

 Legea nr. 53/2003 Codul 

Muncii 

 HG nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor 

publici 

 Legea–cadru nr. 153/2017, 

privind salarizarea 

personalului plătit din 
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fondurile publice; 

 HCL Sector 2 nr. 112/2017 

privind stabilirea salariilor 

de bază aferente funcțiilor 

publice și contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale 

,,Administrație” utilizate în 

cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 

Sectorului 2 și serviciilor 

publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2 cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 HCL Sector 2 

nr.71/20.03.2018 privind 

modificarea și completarea 

HCL Sector 2 nr. 

112/20.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază 

aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul 

familiei ocupaționale 

„Administrație” utilizate în 

cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului 

Sectorului 2 și serviciilor 

publice din subordinea 

Consiliului Local Sector 2 ; 

RELAȚIA CU 

COMUNITATEA 

  

Raport de activitate 

Legea nr. 544/2001, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

- Anexa 7 - Raport de evaluare al Poliției Locale Sector 2 a implementării 

Legii nr. 544/2001 în anul 2020, în format de date deschise 

 

 LEGE nr. 544 din 12 

octombrie 2001 privind 

liberul acces la informaţiile 

de interes public 

 Hotărârea nr. 478/2016 

pentru modificarea și 
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completarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 

Informații despre 

atragerea de resurse 

din comunicate 

Instituția a încheiat, în anul 2020, 5 protocoale de colaborare cu alte instituții 

publice. 
 LEGE nr. 78 din 24 iunie 

2014  privind reglementarea 

activităţii de voluntariat în 

România 

LEGISLAȚIE   

Informații despre 

proiecte de acte 

normative inițiate de 

către instituție 

Număr de inițiative – 7 

Puncte de vedere la proiectele altor instituții – 2 

Priorități legislative pentru perioada următoare - 4 

 

 

 
 

  

Elaborat, 

Petrescu Maria 

Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public /Şef Serviciu Relaţii Publice  
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