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1. INTRODUCERE 

Activitatea Poliției Locale Sector 2 a vizat, în anul 2020, consolidarea calității  

serviciilor publice, dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile 

transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, creșterea gradului 

de cunoaştere cu privire la fenomenul corupţiei a personalului instituției și a cetățenilor, 

intensificarea comunicării dintre cetăţeni şi Poliția Locală Sector 2, măsurarea 

sistematică şi riguroasă a nivelului corupţiei şi informarea continuă a cetăţenilor cu 

privire la aceasta, asigurarea continuității activităților de instruire a personalului în 

domeniul prevenirii corupției, continuarea activităților de analiză a factorilor de risc și a 

vulnerabilităților, dar mai ales realizarea de demersuri pentru adoptarea de măsuri în 

vederea eliminării sau limitării acestora, care să fie vizibile, perceptibile și să determine 

efecte la toate nivelurile, continuarea activităților de conștientizare în rândul salariaților 

prin derularea unor campanii de informare în domeniul prevenirii corupției, adoptarea 

de măsuri care să ofere posibilitatea polițistului local de a sesiza o faptă de corupție fără 

teama de a fi descoperit de cel cu privire la care face sesizarea, creșterea vizibilității 

consilierului de etică și dezvoltarea unor activității/campanii în domeniul eticii și 

deontologiei profesionale, dezvoltarea activităților de voluntariat și integrarea unui 

număr mare de voluntari în activități de prevenire și combatere a corupției, eliminarea 

blocajelor birocratice și creșterea gradului de transparență în relația cu publicul, 

furnizarea de instrumente pentru autoreglarea sistemului de integritate și aplicarea de 

măsuri privind protecţia angajaţilor care reclamă încălcări ale legii în cadrul 

autorităţilor publice, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie, 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea a funcţiilor publice, creșterea 
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gradului de acces al populației la informațiile publice și îmbunătățirea mijloacelor de 

comunicare a informațiilor de interes public, creșterea transparenţei condiţiilor de 

concurs pentru ocuparea posturilor de funcţionari publici, consolidarea integrității prin 

aplicarea strictă a legislației privind conflictul de interese și declararea averilor, 

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, consolidarea integrităţii  

 

instituţionale prin planuri  dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de 

control managerial intern, creşterea eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management  

Integrat și Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul Poliției Locale Sector 2 

prin îmbunătăţirea continuă a acestora. 

 

2. ACTIVITĂȚI 

Poliția Locală Sector 2 a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020, în data de 06.09.2016. Declarația a fost diseminată către tot 

personalul instituției și este publicată pe site și Intranet. 

Responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020, prin decizia nr. 424/12.09.2016,  a 

continuat activitatea de identificare a riscurilor și vulnerabilităților, identificarea 

măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, a coordonat derularea 

sondajului de opinie privind fenomenul corupției, a coordonat Campania de informare 

având ca scop prevenirea corupției și importanța avertizorului de integritate. 

Responsabilul cu implementarea SNA a evaluat permanent  gradul de implementare al 

strategiei, prin elaborarea și diseminarea rapoartelor impuse  prin Hotărârea 

Guvernului nr. 583/2016. 

La nivelul Poliției Locale Sector 2 au fost identificate și evaluate 15 riscuri și 

vulnerabilități la corupție și au fost stabilite 5 măsuri de remediere. 

A fost realizată, pe site-ul instituției și pe rețeaua Intranet,  o secțiune dedicată 

domeniului de integritate, în care au fost publicate Declarația de aderare, Campania de 

informare și rezultatele Sondajului de opinie privind fenomenul corupției.  

Poliția Locală Sector 2  oferă on-line  servicii publice către cetățeni  prin intermediul 

site-ului și paginii de Facebook oficiale. 

Au fost intensificate activitățile de implementare a sistemului de control intern 

managerial, au fost elaborate 221 de proceduri, inventariate un număr de 12 funcții 

sensibile, din care 12 funcții sensibile la corupție. 



Actualizare și diseminare permanentă, prin rețeaua Intranet și personal,  a Codului 

de etică al funcționarilor publici  și personalului contractul din cadrul Poliției Locale 

Sector 2. S-au făcut raportări privind stadiul implementării Codului de etică, către 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  

Au fost înregistrate 13 de sesizări la Comisia de Disciplină, în anul 2020, pentru 

manifestări care aduc atingere prestigiului instituției, atitudine ireverențioasă 

manifestată în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, ignorarea ordinelor și 

dispozițiilor legale ale șefilor ierarhici, comportament neadecvat funcției și limbaj trivial, 

jignitor, obscen sau agresiv, încălcarea prevederilor din Ordonanta de Urgenta  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ si din Regulamentul de Ordine Interioara al Poliţiei 

Locale Sector 2, actualizat.  Au fost dispuse următoarele măsuri: o mustrare scrisă, o 

diminuare a drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de 2 luni și un număr de șapte 

clasări. 

A fost realizată în perioada 20 iulie – 30 august 2020, cu 359 de salariați, o Campanie 

de informare a personalului instituției cu privire la normele de etică, riscurile și 

consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate și au fost elaborate 

diseminate 718  de broșuri și pliante.  

Pentru că anul 2020  a fost un an atipic, cu pandemie, a fost realizată în perioada 1 

iunie – 1iulie 2020, pe un eșantion de 2158 de persoane, cetățeni ai Sectorului 2, o 

Campanie de informare a cetățenilor cu privire la riscurile și consecințele faptelor de 

corupție sau a incidentelor de integritate și au fost elaborate și diseminate 2500 de 

broșuri și pliante.  

În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 și a 

Procedurii „Strategia anticorupție la nivelul Poliției Locale Sector 2”, COD : PO – BRPA – 

05, Poliția Locală  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”, de către 359 persoane, salariați ai instituției. Concluziile 

Sondajului sunt că atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game 

de încălcări din sfera eticii profesionale, este evidenţiată de 96.50% dintre respondenţii 

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

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, majoritatea 

indicatorilor aferenţi contextului instituţional şi mediului profesional, incluşi în sondajul 

din anul curent, înregistrează creșteri 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 vizibila 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 instituţiilor. 

 

Poliția Locală 2 a realizat în perioada 1 iunie – 1iulie 2020 un sondaj de opinie, 

prin completarea ”Chestionarului pentru evaluarea gradului de satisfacţie al 

cetăţeanului faţă de activitatea Poliţiei Locale Sector 2”, unde a fost monitorizat 

parametrul „nivelul de corupție al personalului din cadrul Poliției Locale Sector 2”. 

Concluziile sondajului au fost că dintr-un total de 2158 chestionare, 23%, dintre 

respondenți consideră că nu există fapte de corupție și 41% sunt cei care nu au auzit de 

fapte de corupție la nivelul instituției. 

Evoluția indicatorilor de apreciere ai serviciilor oferite populației de către Poliția 

Locală Sector 2, înregistrează în 2020 un trend ușor în scădere față 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 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 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 in rezolvarea problemelor generate de câinii fără stăpân, 

sancționarea aspră a persoanelor care aruncă  gunoiul în locuri nepermise, verificarea și 

sancționarea lucrărilor de demolare/construcție neautorizate, măsuri pentru creșterea 

numărului coșurilor de gunoi. 

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 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 mari 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 polițisti 

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 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 situație 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 camera din 

zonele în care se constată o scădere a fenomenului antisocial, dar și sporirea atenției 

operatorilor de la camere pentru creșterea 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.  

 În anul 2020 au fost furnizate informații de interes public: 148 scrise și 23.400 

verbale și telefonice, 858 pe probleme de mediu.  Au fost făcute publice seturi de 

documente de interes public din oficiu: 

- 87 pe pagina de Facebook, 

- 110 pe site-ul instituției. 

A fost asigurat accesul cetățenilor la audiențe – 69 de audiențe programate. 

Au fost elaborate și transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, cu nr.  



9159/14.04. 2019, partea a III – a și pe site, în termenele prevăzute de lege, Raportul privind 

evaluarea implementării Legii nr. 544/2001 și Raportul de activitate al Poliției Locale 

Sector 2 pentru anul 2019. A fost elaborat Raportul de evaluare a stadiului de 

îndeplinire a Planului de acțiune 2020. 

 Poliția Locală Sector 2 a publicat 5 anunțuri privind concursurile  și examenele de 

promovare și recrutare, pe site-ul instuției, spațiul de afișare, Monitor Oficial și România 

Liberă și 8 anunțuri în Anunțul Telefonic, pentru procedura privind mașinile abandonate 

pe domeniul public.  

 Au fost transmise către Agenția Națională de Integritate 341 declarații de avere și 

341 declarații de interese. 

 A fost realizată, pe site-ul instituției, o secțiune cu tema achiziții, în care au fost 

publicate 42 seturi de documente privind procedurile de achiziție publică și contractele 

încheiate. 

 

3. INCIDENTE DE INTEGRITATE ȘI MĂSURI DE REMEDIERE 

În anul 2020 nu a existat nici un incident de integritate  la nivelul instituției. 

 

4. BUNE PRACTICI 

 Pe parcursul anului 2020, în condițiile unui an atipic, marcat de stare de urgență  

și stare de alertă prelungită,   au fost organizate un număr  de 13 campanii   de 

informare, 12 proiecte și 4 evenimente/întâlniri/activități, inițiate de Poliția Locală 

Sector 2 sau în parteneriat, alături de organizații publice, private sau organizații non-

profit. 

 Am participat la  activitățile derulate în cadrul acțiunii/activității Campanii de 

informare CORONAVIRUS 19 desfășurate pe raza sectorului 2, având ca scop : 

- 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 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.  

 Am participat, timp de cinci săptămâni, la Campania 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. Activitatea de prevenire s-a desfășurat în interiorul Complexului în două 

puncte extreme ale obiectivului monitorizat întrucât zona reprezintă o zonă cu potențial 

criminogen ridicat. Au fost distribuite 12.000 de pliante cu caracter preventiv. 

 Am participat, în parteneriat cu Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor – 

INFOCONS,  la Campania de informare „Numere utile și Energie”, Proiectul „Marca 

încrederii”, elaborare documentație și recertificare, Proiectul și Campaniile de informare 

„o9atitudine pentru cultură ! 100 România”, “Sistemul de alertă rapid pentru produsele 

nealimentare – Safety Gate” și  “Publicitatea înșelătoare”. 

 Am participat la  „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. 

Împreună cu cadrele didactice IPSB, invitatul nostru  special și elevi am desfășurat 

activități de conștientizare a bullyng-ului, am vorbit despre formele de violență și 

consecințele acestora care pot afecta și mai târziu viața de adult, despre respectul de 

sine și respectul față de ceilalți, toleranța și modul în care acționăm dacă suntem 

martorii unui incident violent între colegi. Copii  au fost receptivi, activi, au pus întrebări 

și în final au fost premiați cu cărți de colorat, care au conținut preventiv. 

 Am elaborat trei noi proiecte, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, 

Inspectoratul Școlar București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București: 

- 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  

– „ Polițiștii Locali Voluntari – Viitorul Siguranței în Școli” 

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

 Am participat la derularea Proiectului „ Ziua Internațională de luptă împotriva 

consumului și traficului ilicit de droguri„ și Campania de informare,  în parteneriat cu 

Agenția Națională Antidrog. 

  Am participat la Proiectul „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). 

 Am organizat un  eveniment „Ziua Poliției Locale”. Cu această ocazie polițiștii 

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

stația de metrou Obor. 

 Am organizat și derulat  Campania “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.” 

 Am partricipat la Ședința - „Grup de lucru având ca temă sprijinul pentru 

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

DGASPC S2 și DGASMB. 

 În calitate de partener, am participat la Conferința de închidere a Proiectului 

„Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a 

cetățenilor – Împotriva Traficului de Persoane”, în sistem videoconferință. 

 

 

  

5. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE   

 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 Politiei Locale Sector 2, cetăţenii percep 

poliţia ca o instituţie prietenoasă, aflată în slujba cetăţenilor, cu o activitate în general 

bună, dar sesizează şi aspecte negative în activitatea acesteia legate în special de aspecte 

birocratice, de prezența și mobilitatea în cadrul sectorului 2, de calitatea serviciilor 

oferite , dar și de unele atitudini și încălcări ale normelor de conduită profesională. 

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.  

 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, 

electronic, rețele de socializare etc. 

Trebuie permanentizată actvitatea în  domeniul combaterii corupţiei prin: 

 Măsurarea sistematică şi riguroasă a nivelului corupţiei şi de informarea 

continuă a cetăţenilor cu privire la aceasta, ci şi de implicarea instituţiilor 

publice în dialogul cu cetăţenii, de un efort din partea acestora de a găsi 

instrumente specifice profesiei prin care ele pot răspunde aşteptărilor 

beneficiarilor serviciilor lor; 

 Asigurarea continuității activităților de instruire a personalului în 

domeniul prevenirii corupției; 

 Continuarea activităților de analiză a factorilor de risc și a 

vulnerabilităților, dar mai ales realizarea de demersuri pentru adoptarea 



de măsuri în vederea eliminării sau limitării acestora, măsuri care să fie 

vizibile, perceptibile și să determine efecte la toate nivelurile; 

 Continuarea activităților de conștientizare în rândul salariaților prin 

derularea unor campanii de informare în domeniul prevenirii corupției ; 

 Adoptarea de măsuri care să ofere posibilitatea polițistului local de a 

sesiza o faptă de corupție fără teama de a fi descoperit de cel cu privire la 

care face sesizarea; 

 Creșterea vizibilității consilierului de etică și dezvoltarea unor 

activității/campanii în domeniul eticii și deontologiei profesionale; 

 Măsuri posibile de motivare/stimulare a comportamentului etic, 

deontologic, apte să  influenţeze pozitiv conduita profesională a 

polițistului local; 

 Dezvoltarea activităților de voluntariat și integrarea unui număr  mai mare 

de voluntari în activități de prevenire și combatere a corupției, 

familiarizarea lor cu principii și valori esențiale în realizarea unei cariere 

în administratție publică; 

 Monitorizarea și implementarea noii Strategii Naționale Anticorupție 

2021-2025.  

Cu considerație,  
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Şef Serviciu Relaţii Publice  
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