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Raportul privind starea economico-socială pe  anul 2018 

 

1. STAREA  ECONOMICĂ 

1.2 Amenajarea teritoriului, urbanism și locuințe, servicii publice de gospodărire 

comunală 

a) Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

Obiectiv - 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.     verificarea și identificarea clădirilor neîntreținute din zona de competență; 

5.            verificarea autorizării și amplasării mijloacelor de publicitate. 

6.             verificarea agenților economici care solicită viza de funcționare pentru desfășurarea 

activităților de alimentație publică; 

7.           verificare șantiere în lucru/conservare pe artere/străzi; 

    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 2018 polițiștii locali  din cadrul Direcției Control-  
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Serviciul Disciplina în Construcții  au intreprins un număr de 31 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  38 Dispoziții de  Desființare  pe cale  administrativă. 

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

primite,  au fost  identificate  un număr  de 118  de imobile aflate în stadiu  de  degradare. 

  Totodată, au fost întreprinse 131 acțiuni de control pentru identificarea persoanelor 

care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și 

pietonale. 

   Ca urmare a verificărilor privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, 

au fost aplicate un număr de 27 sancțiuni contravenționale.  

 Au fost verificați un număr de 134 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 34 astfel de 

cazuri. 

 Total sancțiuni aplicate - 117 

 Sesizări soluționate - 2966 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

 

        1.4 Comerț și protecția consumatorului 

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 2018 Serviciul Control Comercial și Autorizare a avut ca obiectiv reducerea 

activităților de comerț neautorizat desfășurat pe domeniul public/privat/piețe 

agroalimentare și autorizarea agenților economici cu profil de activitate conform 

codurilor CAEN 5610, 5630 și 932. 

Drept urmare au fost desfășurate acțiuni de identificare a zonelor pretabile comerțului  

neautorizat, fiind intensificate acțiunile în aceste zone. Au fost identificate și sancționate 

persoanele ce desfășurau comerț neautorizat, aplicându-se un număr de 160 sancțiuni  
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contravenționale și fiind confiscate bunurile ce au făcut obiectul contravenției (legume-fructe, 

țigări, băuturi, produse de origine animală, textile etc) în valoare de 44.000 lei. Urmare a  

acestora au fost întrunite 7 Comisii de preluare-distrugere a bunurilor confiscate cu 

participarea reprezentanților A.N.A.F, A.N.P.C., M.A.I. și Garda Națională de Mediu și a fost  

predată spre neutralizare la S.C. Protan S.A. cantitatea de 5.186 kg produse alimentare de 

origine animală și legume-fructe în valoare de 10.372 lei. 

2. Verificarea activităților comerciale desfășurate de agenții economici a fost realizată,  

având un număr de 1.460 de controale urmarea sesizărilor, 386 agenți economici verificați în 

vederea obținerii Autorizației de desfășurare a activităților de la Poliția Locală Sector 2 și 16 

avize de ocupare a locului public prin amplasarea de agregate frigorifice și terase sezoniere, 

iar suma colectată la bugetul local din taxele de autorizare alimentație publică a fost de 

1.196.600 lei. Un număr de 243 agenți economici au fost sancționați contravențional cu 

amenzi în valoare de 121.500 lei pentru desfășurarea activităților în regim neautorizat, în tot 

atâtea cazuri dispunându-se și sancțiunea complementară de suspendare a activității până la 

data autorizării. 

3. Au fost desfășurate un număr de 18 acțiuni comune cu instituțiile statului (Secțiile 6,  

7, 8 și 9 Poliție, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, I.T.M. 

București, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor București, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov, Direcția de Sănătate Publică București, 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, Biroul Român de 

Metrologie Legală), acțiuni ce au vizat respectarea legislației în vigoare de către agenții 

economici de pe raza Sectorului 2, precum și campanii de informare și conștientizare a 

populației.  

4.  A fost realizată inventarierea chioșcurilor de comercializare flori de pe raza Sectorului 

2 în cadrul a 174 acțiuni, aplicându-se 40 sancțiuni contravenționale. 

5. Au fost realizate 36 de acțiuni de monitorizare a respectării dispozițiilor Primarului  

Sectorului 2 privind interzicerea desfășurării și comercializării băuturilor alcoolice în zona 

adiacentă stadioanelor Arena Națională și Dinamo și verificarea respectării acestor dispoziții 

cu ocazia desfășurării evenimentelor sportive. 

      Indicator de performanță - Nr.  Controale efectuate/ controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 
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2. STAREA SOCIALĂ 

2.1 Starea de sănătate și educație a populației 

b) Educație 

 

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;  

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 în 

unitățile de învățământ din sectorul 2. 

4. Derulare activități în SĂPTĂMÂNA ALTFEL. 

                  Realizare și participare activități derulate în cadrul Programului „ Școala Altfel „ 

–materializate prin vizita Școlii Gimnaziale nr. 27, Școlii Gimnaziale nr.71 și Școlii 

Gimnaziale Ferdinand , Grădinița nr. 236 (cu patru grupe) Școala Gimnazială Spiru Haret din 

Loc. Braniștea Jud. Dâmbovița cât și  a celor din clasele pregătitoare ai Școlii Gimnaziale nr. 

66. 

 Copii au vizitat Serviciile de Monitorizare și Supraveghere video, expoziția organizată cu 

echipament și tehnică de luptă, demonstrație auto și sesiune de educație civică rutieră. Pentru 

implicarea lor în această activitate, elevii au fost premiați cu diplome „Polițist pentru o zi”. 

În cadrul aceluiași program au fost desfășurate activități la Școala Gimnazială Maica 

Domnului cu tema „Educație rutieră”, „Unde-i lege nu-i tocmeală”, „Traficul  

adolescenților pe internet” și la Salonul Internațional de Automobile București în parteneriat 

cu Asociația Siguranța Auto și Școala Gimnazială Ferdinand I unde au fost prezentate două 

teme-educație rutieră, respectiv primul ajutor. 

În a doua parte a întâlnirii Serviciul Circulație Rutieră, a continuat seria activităților din 

cadrul Proiectului „Patrulele școlare” , cu scopul de a obișnui copii cu regulile de circulație 

și a le forma deprinderi în acest sens. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 
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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” - prezentare proiect, prezentare lege voluntariat, training de pregatire a 

voluntarilor – asigurare suport, completare documente impuse prin lege, eliberare legitimații, 

campanii de informare, activități de prevenire, participare la evenimente cultural – sportive și 

istorice. 

Au fost înscriși în program un număr de 102 voluntari. 

3. Continuarea derulării Proiectului „Polițist pentru o zi’ - participarea la  

instructajul agenților la intrarea în tură; participarea la  misiuni de ordine publică planificate; 

participarea la intervenții pentru eliberarea locurilor de parcare; participarea la intervenții 

pentru restabilirea ordinii publice. 

 La activități au participat 8 elevi. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

 

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 Campania  naţională  de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru 

marcarea Zilei mondiale fără tutun: 

 Campanie natională și marcarea „Zilei Mondiale fără tutun” desfasurată în 

parteneriat cu Agenția Națională Antidrog . Anul acesta am ales ca, împreună cu 

polițiștii locali voluntari, să mergem și să vorbim elevilor din Liceul Tehnologic 

Nikola Tesla și Liceul Tehnologic I.C. Brătianu, despre riscurile privind sănătatea 

și alte riscuri asociate consumului de tutun, despre efectele  psihologice și  
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fiziologice ale consumului regulat de tutun, despre riscurile asociate tabagismului, 

militând pentru reducerea consumului. 

 În data de 15 noiembrie  2018, în calitate de partener a Agenției Naționale 

Antidrog PLS2 a marcat „Ziua Națională fără tutun”- prin diseminare materiale 

preventive și informații de interes elevilor care învață la Colegiul Economic 

Hermes. 

 Realizare și participare activități derulate în cadrul Evenimentului „ Saptămâna 

prevenirii criminalității „ –ediția a XIV-a. Activitatea a avut ca temă prevenirea 

victimizării minorilor. DGPMB a organizat în colaborare cu Primăria Sector 2,  

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și S.C Romfilatelia S.A, la 

Comlexul Sfântul Pantelimon din Șos. Pantelimon nr. 301, un concurs de desene 

cu tematică preventivă, la care au participat aproximativ 50 de copii 

instituționalizați, cu vârste între 12 și 18 ani, elevi cu înclinații artistice. 

 Organizare și participare la cea de-a patra ediție a „Balului Siguranței Seniorilor 

din Parcul Plumbuita”. Pe langă sfaturile preventive transmise de reprezentanții 

Poliției Capitalei, ai Agenției Naționale Antidrog și ai Agenției Împotriva 

Traficului de Persoane, vă puteți bucura și de prezența unor artiști consacrați. 

 În cadrul acestui context, la deschiderea evenimentului ce a avut loc la Muzeul 

Satului Poliția Locală Sector 2, a fost onorată să primească aprecierile Poliției 

Capitalei și titlul de Cel mai bun partener, pentru susținerea activității de 

prevenire a criminalității în anul 2018, prin acțiunile de informare preventivă în 

comunitate și în școli. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv – Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de campanii de 

promovare a imaginii PLS2 și realizarea de parteneriate/proiecte/campanii de 

informare 

1. Campanii de informare a societății civile cu privire la atribuțiile PLS2, de informare pe  

mediu, acțiunile/proiectele PLS2, de prevenire în domeniile în care avem atribuții; 

2. Dezvoltarea unor proiecte și campanii de informare, în parteneriat, pe diverse teme 

 Campanie de informare a populației privind activitatea Poliției Locale Sector 2 

conform Legii 155/2010 si a HG nr. 1332/2010, cu ocazia desfășurării sondajelor de  
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opinie, activităților, acțiunilor și evenimentelor  organizate de instituție prin 

distribuirea de afișe, pliante și fly-ere.  

 Campanie de informare privind obligațiile pe care le au persoanele 

fizice/juridice/asociațiile de proprietari, agentii economici privind apărarea 

împotriva incendiilor. 

 Campania Națională de educare și informare a populației „O9atitudine” pentru 

cultură! 100 România! În calitate de partener al ANPCPPS- diseminare pliante cu 

următoarele mesaje „Stop Autism Virtual”! „Numere utile”, „100 România” ! 

 În data de 15 octombrie 2018, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 

( A.N.T.I.P), Compania Națională Aeroporturi București (C.N.A.B) și Poliția 

Locală Sector 2 au organizat în  incinta Aeroportului Henri Coandă Otopeni o acțiune 

preventivă de tip flashmob. 

     Activitatea s-a adresat călătorilor aflați în aeroport și și-a propus să atragă atenția cu 

privire la traficul de persoane și la necesitatea unei implicări sociale active în lupta 

împotriva acestui fenomen. Elevii a fost desfașurat cu sprijinul a 30 de elevi ai Școlii 

Gimnaziale Ferdinand I din București, care au expus desene și imagini conținând mesaje 

antitrafic. 

 În data de 17 noiembrie  2018, Poliția Locală Sector 2, a participat în calitate de 

partener al Ministerului Justiției Sociale  în Proiectul „INTESPO”- Înregistrarea 

Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare POCU. Proiectul se adresează 

tinerilor NEETs-tineri între 16 și 24 de ani inactivi, neînregistrați la Serviciul Public de 

Ocupare și cu dificultăți în a se integra social. 

 În data de 27 noiembrie  2018, în calitate de partener al CIADO România,  Poliția 

Locală Sector 2 a participat la Proiectul  „No Drugs Revoluțion !” . Întâlnirea, prezidată 

de Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici , Președinte CIADO România, a avut ca scop 

diseminarea de materiale privind consumului de droguri în rândul tinerilor (elevi, 

studenți) și creșterea gradului de informare al părinților și al personalului angajat în 

instituții, despre acest fenomen. 

 Campanie „Strânge după câinele tău” împreună cu reprezentanții Grow Up 

România, grup de inițiativă civică, prin care locuitorii sectorului 2 din zona centrală, 

stăpânii de animale de companie, au fost informați despre faptul că excrementele lăsate 

pe trotuare și spații verzi sunt pe cât de neplăcute, pe cât de periculoase. S-au oferit de 

asemenea flyere informative groupromânia și pungi. 
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 Proiect „Ziua de curățenie în sectorul 2 - Un alt fel de nu gunoaielor” – 15 

septembrie. Activitatea  a constat în curățarea unui areal natural al sectorului, zona verde  

din spatele Pieței Dobroiești, str. Ion Vlad, lângă Piața Dobroiești. La acțiune au 

parcitipat 85 elevi voluntari din cadrul Școlii Gimnaziale Grigore Ghica Voievod, Școala 

Gimnazială Ferdinand I, Colegiul Economic Hermes, Colegiul Național Iulia Hașdeu și 

Garda Civică Voluntară. 

 În data de 06.12. 2018, în parteneriat cu Ministerul Sănătății s-a desfășurat la sediul 

PLS2 o campanie de informare și conștientizare privind sănătatea și riscurile asociate  

consumului de tutun și proiectul DAFOH, „Susținem stoparea recoltărilor forțate de 

organe”. 

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

      Sursa de finanțare – buget local/privat 

      Stadiu – Realizat  

 

Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice 

1. Realizarea unor campanii de informare în domeniul protecției persoanelor vârstnice, în 

parteneriat cu Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, DGPMB; 

2. Derulare campanii de informare și prevenire a tâlhăriilor, înșelăciunilor prin telefon, 

furturilor din locuințe, în parteneriat cu DGPMB și Poliția Sector 2: 

 Campanii de informare –prevenire a înselăciunilor prin telefon în parteneriat cu 

DGPMB; 

3. Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi 

stimularea voluntariatului. – 102 voluntari 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

Obiectiv - Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul cetățenilor, 

 Campanii de conștientizare a populației în parteneriat cu Asociația Națională pentru  

Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România; 

     Indicatorii de performanță: 

- număr cetățeni informați, 

- număr pliante, afișe diseminate, 

- număr campanii organizate. 

     Sursa de finanțare – buget privat 

Stadiu – Realizat 
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2.1 Starea de sănătate și educație a populației 

c) Cultură 

 Obiectiv - Derularea de campanii care au ca scop informarea cetățenilor din Sectorul 2, 

cu privire la importanța și semnificația Marii Unirii, precum și marcarea Centenarului, 

pe durata întregului an. 

Comitetul Interministerial pentru Centenar, din cadrul Ministerului Culturii, a aprobat 

în data de 6 iulie 2018, 350 de proiecte/manifestări/acțiuni, cu o valoare totală de 50.055.165 

lei, dintre care 86 ale autorităților și instituțiilor publice centrale, în sumă totală de 16.896.865 

lei, și 264 ale unităților administrativ-teritoriale, cu o valoare totală de 33.158.300 lei.  

Primăria Sector 2, se află pe lista proiectelor aprobate pentru finanțare din bugetul 

Programului Național de Aniversare a Centenarului pentru anul 2018, cu trei din cele șapte 

proiecte propuse pentru sărbătorirea Centenarului Marii Unirii, în valoare totală de 579.440 

lei: 

1. MAREA UNIRE – IDEAL ROMÂNESC, în parteneriat cu Poliția Locală Sector 2  

- Organizarea unei expoziții permanente, cu fotografii și fotocopii ale 

documentelor  din perioada 1916-1918, dovezi istorice ale Marii Unirii. 

2. ROMÂNI, SĂ REÎNVIEM IDEALURILE MARII UNIRI!, în parteneriat cu 

Poliția Locală Sector 2  – Realizarea unei ample Campanii de informare, având ca 

scop informarea cetățenilor din Sectorul 2, cu privire la importanța și semnificația 

Marii Unirii, precum și marcarea Centenarului, pe durata întregului an, campanie 

în cadrul căreia vor fi diseminate 64 de bannere, 100.000 de insigne și 5000 de 

pliante.  

3. UN SECOL DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ, în parteneriat cu Centrul Cultural 

Mihai Eminescu – Proiecție de filme istorice în cadrul amfiteatrului Centrului 

Cultural Mihai Eminescu. 

Primele două proiecte, în valoare de 320.000 lei, au fost implementate de Poliția Locală 

Sector 2. 

              Toate activitățile din cele două proiecte au fost mediatizate pe site-ul și pagina de  

Facebook a Primăriei Sector 2,  Poliției Locale Sector 2 și Federației Naționale a Polițiștilor 

Locali din România, în presa on-line, în publicații scrise (Convorbiri literar-artistice, 

Independența Română – Independența prin Cultură), 6TV și București TV. 

Din punctul de vedere al Poliției Locale Sector 2, ne exprimăm convingerea că cele două 

proiecte și-au atins obiectivul principal, acela de informare,  educare  și de transmitere, către 

generația tânără și adultă din comunitatea Sectorului 2,  a valorilor neamului românesc, a  
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dezvoltării culturii și ideii de ideal românesc, precum  și conservarea patrimoniului Marii 

Uniri. 

     Indicatorii de performanță: 

- număr cetățeni informați, 

- număr pliante, afișe diseminate, 

- număr campanii organizate. 

     Sursa de finanțare – buget Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Stadiu - Realizat 

 

2.3 Protecția Mediului 

Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului 

Au fost întreprinse următoarele acţiuni:  

 Verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor acestora și luciului de apă 

în colaborare cu Garda Națională de Mediu și cu Administrația Națională Apele 

Române . Au fost concretizate  un număr de  4 acțiuni; 

 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 

rigolelor - 1425 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) – 125 locații  

 Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite 

corespunzător- 345 locații din care au fost trimise la Directia Venituri Buget Local 

Sector 2  în vederea supraimpozitării cu 500% 

  Verificarea agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului în colaborare 

cu Poliția Română și alte autorități locale și centrale. S-au verificat un numar de 28 

agenți economici; 

  Identificarea surselor generatoare de zgomot conform OMS nr 119/2014 - 28 acțiuni; 

 Monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de animale de companie cu privire 

la respectarea normelor legale . Acestea s-au concretizat cu un numar de 65 sancțiuni 

contravenționale; 

 Verificarea respectării normelor de salubritate și igiena în parcurile de pe raza 

Sectorului 2 de către persoanele fizice. S-au verificat un număr de 32 parcuri ; 
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 Monitorizare/informare/sancționare a persoanelor fizice și juridice cu privire la 

îndeplinirea obligațiilor ce le revin privind îndepărtarea zăpezii/gheții și țurțurilor . S-

au verificat un numar de 385 locații; 

 Centralizarea și raportarea deșeurilor menajere, vegetale, construcții etc  -lunar -12 

raportări. 

Campanii: 

 Privind respectarea obligatiilor de catre posesorii animalelor de companie  

„ Nu uita să Strângi dupa  Câinele Tău” în parteneriat cu inițiativa civică 

GrowUpRomania.ro; 

 Campanie de colectare a  deșeurilor voluminoase împreună cu Primăria 

Sectorului 2- Serv. Gospodărie Comunală și S.C Supercom S.A 

      Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului 

 - Sesizări primite/soluţionate – 3565 

 - Total acţiuni – 5963 

 - Total sancţiuni aplicate – 418  în valoare totală de 348.070 lei. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

2.4 Siguranța  cetățeanului și nivelul de infracționalitate la nivelul sectorului 

Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică s-a realizat prin: 

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor- 4 

zone verificate, 

 Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 18 patrule/zi, 

 Aplanarea conflictelor spontane identificate – 15 conflicte, 

 Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor 

de ordine publică – 7 instituții de învățământ, 

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

 Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de competență – 

56 de acțiuni, 

 Efectuarea de acțiuni comune cu Secțiile de poliție de pe raza Sectorului 2-25 acțiuni, 

 Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea 

către organele competente a făptuitorilor, pe bază de proces verbal, în vederea 

continuării cercetărilor - 21 infracțiuni, 
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 Depistarea și predarea către Secțiile de poliție, din Sectorul 2, a persoanelor date în 

urmărire locală, generală și internațională – 25 persoane, 

 Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii/defluirii spectatorilor cu 

ocazia meciurilor de fotbal desfășurate pe Stadionul Dinamo și Arena Națională- 34 

acțiuni, 

 Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului Bisericilor de 

pe raza Sectorului 2 – 6 acțiuni, 

 Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică cu reprezentanții RATB – 

36 acțiuni, 

 Asigurarea măsurilor de ordine publică la diferite evenimente culturale (festivaluri, 

concerte) organizate pe  raza Sectorului 2 – 10 acțiuni. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

      Stadiu - Realizat 

 

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  3315 

- Sesizări telefonice  2167 

- Sesizări VIIS  7 

- Facebook  64 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

Obiectiv - Depistarea persoanelor fără adăpost 

Obiectivul s-a realizat prin: 

 Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate Biroului de Evidența  

Persoanelor -  107 acțiuni;  

 Acțiuni de verificare a cărților de imobil - 131 acțiuni; 

 Acțiuni de punere în legalitate a persoanelor ce încalcă prevederile  O.U.G 97/ 2005 - 

204 acțiuni;  

 Acțiuni de depistare a persoanelor ce subînchiriază ilegal imobilele aflate în 

patrimoniul D.G.I.P.I Sector 2  - 39 acțiuni  
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 Acțiuni de sprijinire a S.C. Apolodor S.A/A.F.I în depistarea persoanelor ce locuiesc 

fraudulos în locuințele administrate de aceasta - 47 acțiuni;  

 Acțiuni de determinare a cetățenilor în vederea asigurării identificării prin numere 

poștale a imobilelor, inclusiv a terenurilor fără construcții, conf. H.C.L.S.2 34/2014 – 

33 acțiuni.  

 Acțiuni de verificare în teren a persoanelor ce solicită eliberarea actelor de identitate- 

27 acţiuni 

 Acțiuni de sprijinire a D.G.A.S.P.C în efectuarea anchetelor sociale -11 acţiuni 

 Acțiuni de sprijinire a Serviciului Autoritatea Tutelară în efectuarea anchetelor  sociale 

– 44 acțiuni. 

Rezultate obţinute: 

- Total acţiuni- verificări- 664 

- Persoane determinate să intre în legalitate- 4002 

- Total sancţiuni contraventionale – 264 (din care 14 avertismente) în valoare de 13240 

lei 

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

Sursa de finanțare – buget local 

    Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv -  Eficientizarea activitații in domeniul  apărării împotriva incendiilor pe raza   

Sectorul 2 al Municipiului București. 

 

             Serviciul de Prevenire și Control Împotriva Incendiilor a fost organizat în cadrul 

Direcției Control a Poliției Sector 2 – și a avut ca obiective în anul 2018 asigurarea 

controlului respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile 

tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum 

şi la instituţiile publice, obiective realizate prin delegarea atribuțiilor de control și sancționare 

aflate în sarcina Primarului Sectorului 2 către Poliția Locală Sector 2, care vizează activitatea 

de control din domeniul apărării împotriva incendiilor. 

Activitatea de prevenire și control se derulează în baza Dispoziției Primarului nr. 

1461/14.07.2017 - pentru modificarea Dispoziției nr. 1120/14.06.2017 - privind la delegarea 

competențelor Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, către Directorul General al  

Poliției Locale Sector 2, context în care personalul SPCII a fost desemnat să constate 

contravenții și să aplice sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București pentru 

faptele prevăzute de art. 46, alin. 3 din Legea nr. 307/ 2006 - privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 



14  

 

Tot în baza acelorași Dispoziții, personalul SPCII a fost desemnat de către Directorul 

General al Poliției Locale Sector 2, să constate contravenții și să aplice sancțiuni pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului București pentru faptele prevăzute de art. 3, alin. (2) din H.G. nr. 

537/2007 - privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere 

a incendiilor. 

Ca urmare a noilor atribuții de control, în cursul anului 2018, SPCII a derulat 

următoarele activități profesionale: 

În cadrul activității de prevenire, în vederea asigurării unei activități de informare cât 

mai vizibilă a persoanelor fizice și juridice de drept public și privat, SPCII a distribuit pe raza 

Sectorului 2 a municipiului București un număr de aprox. 800 flyere, cu date de interes public 

din domeniul apărării împotriva incendiilor, activitatea de informare fiind promovată și pe 

SITE-ul instituției. 

          Menționăm că până la 31.12.2018, Serviciului Prevenire și Control Împotriva 

Incendiilor a funcționat cu 4 cadre de execuție, personalul încadrat având studii superioare de  

lungă durată (specializări economice/ juridice/ tehnice), inclusiv cursuri de perfecționare 

pentru ocupația de cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI. 

- nr. solicitări: - 526 /sesizări /petiții/ solicitări avizare-autorizare; 

 - nr. de acțiuni: - 495 - verificări în teren (din care 347 – verificări autorizații de 

funcționare);  

-  432 - note constatare la Legea 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor; 

- au fost întocmite un nr. de 375 - adrese/ răspunsuri către terți, dintre care 20 adrese 

către ISU; 

-    sancțiuni contravenționale aplicate:    

                                      -   amenzi: 116 (în cuantum de 93.006 lei); 

                                       -   avertismente scrise: 115 (90 P.J.+ 25 P.F.); 

 

Indicator de performanță- nr. de acțiuni  

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – finalizat 100% 

 

Obiectiv – Supravegherea și coordonarea întregii activități a personalului din serviciile 

operative ale instituției și menținerea legăturii permanente  cu efectivele aflate în 

misiunile de asigurare a ordinii publice și cu forțele sau structurile cu care se 

cooperează. 
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Îmbunătățirea gestionării corespondenței, primirii, centralizării, stocării, prelucrării și  

comunicării factorilor de decizie a tuturor informațiilor provenite de la organele de stat, de la 

societatea civilă și cetățeni, din  activitățile și acțiunile aflate în desfășurare în scopul 

pregătirii luării deciziilor și realizării unei conduceri și coordonării moderne și eficiente a 

misiunilor, asigurarii cooperării cu alte structuri sau instituții din afara sistemului, transmitând 

cu promtitudine dispozițiile factorilor de decizie în vederea îndeplinirii unor cerințe esențiale 

ale activităților și misiunilor permanente și temporare. 

 În anul 2018 în cadrul Serviciului Bază de Date Dispecerat și Registratură prin 

Compartimentul Bază de Date și Registratură au fost înregistrate un număr de 26,648 

sesizări/adrese/solicitări, din care: 

- Sesizări 11.781 

- Cereri 1.040 

- Ordonanțe 25 

- Solicitări 5.715 

- Solicitare date conducător auto 132 

- Somații 330 

- Informări 587 

Total identificări Bază de Date 25.849 din care: 

- Identificări persoane 18.418 

- Identificări auto 7.431 

Indicator de performanță – nr. sesizări înregistrate/nr. sesizări primite 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor privind circulația rutieră pe raza 

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

prin : 

1. 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 3.766 

sancțiuni, 508 avertismente scrise în valoare de 998.555  lei 
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 Indicator de performanță - Nr. de sancțiuni aplicate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice 

 Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea  îndepliniri atribuţiilor 

conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice - 821 acțiuni; 

 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 – 

487  acțiuni; 

 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 – 357  

acțiuni; 

 Participarea, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 

asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 

demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 

și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de 

persoane s-au desfășurat  86  activități; 

 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 110 planuri de acțiune; 

 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 79 accidente rutiere. 

Soluționarea sesizărilor  primite în scris,  telefonic, fax sau prin e-mail, în număr de  5.768;  

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

fluidizare. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 
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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 apartinând domeniului public sau privat al statului în număr 

de 647 autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 

2. Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției Române pentru 

identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru 

ridicarea acestora a 647 autovehicule. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor 

Pentru atingerea obiectivului, Serviciul Pază Obiective,  asigură paza obiectivelor de 

interes local și național, cu respectarea actelor normative în vigoare, la 5 obiective stabilite de 

consiliul local al Sectorului 2 : 

 Sediul Poliției Locale Sector 2  

 Centrul administrativ - Primăria Sectorului 2  

 Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila Sector 2 

 Centrul Militar Sector 2 ; 

 Biroul 3 Evidența Persoanei; 

 Direcția Regim Permise  de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

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 :  

 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; 
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  Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul 

de ordine și sigurantă publică al unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, 

aprobat în condițiile legii; 

  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;  

 Realizarea și însușirea tematicii din legislația de specialitate în vederea 

aprofundării, având ca finalitate testarea anuală-calificativul anual 

 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 locali 

 Verificarea și urmărirea în permanență a modului de executare a serviciului de 

pază 

 Instruirea polițiștilor locali cu privire la cunoașterea procedurilor de lucru și a 

modului de acțiune în diferite situații 

 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 

 

 

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 sistemelor de monitorizare și supraveghere video: 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, îmbunătăţirea  

calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea managementului operaţional şi al 

resurselor necesare combaterii criminalităţii.  

2. Furnizarea de informații video echipajelor din teren, precum și organelor de 

poliție sau instanțelor de judecată. 

Indicatorii de performanță urmăriți 

- Numar de incidente semnalate ca urmare a monitorizării și supravegherii video 

- Reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a informațiilor 
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- Număr de solicitără și adrese primite în vederea furnizării de imagini video  

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

 

Concluzii: 

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 informațiilor 

către dispeceratul Poliției Locale Sector 2 în vederea intervenției rapide în rezolvarea 

incidentelor de către echipajele operative; 
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 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 

 

2.6  Relații externe, cooperare regională și transparență transfrontalieră, 

programe și acțiuni cu finanțare externă 

 

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 – 515 solicitări. 

Am răspuns, în termenul legal, unui număr de 79 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 10.400 de solicitări 

de informații de interes public. 

Scurtarea timpului de răspuns la petiții, sesizări, reclamații sau solicitari la 20 de zile 

calendaristice. 

     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 109 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 un număr de 16  campanii de informare 17 proiecte și 10 
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evenimente/întâlniri/activități,  inițiate de Poliția Locală Sector 2 sau în parteneriat , alături de 

12 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 

 

Obiectiv – Îmbunătățirea managementului resurselor umane și crearea unui corp stabil 

de funcționari publici   

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

     HCL nr. 399/13.12.2018 

 Dezvoltarea competențelor angajaților, prin desfășurarea cursurilor de pregătire profe- 

sională pentru un număr de 40 de angajați 

 Formare profesională  - cursuri de formare  inițială pentru un număr de 11 polițiști 

locali 

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului instituţiei conform 

planului anual de pregatire, s-a realizat prin testarea anuală desfășurată pentru toți 

angajații instituției în cursul lunii decembrie. 

 Transparenţa condiţiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de funcţionari publici s-

a asigurat prin publicarea – conform legislației în vigoare – în Monitorul Oficial al 

României – partea a III-a, în cotidiene de largă circulație, pe site-ul și la sediul 

instituției, a unui număr de 16 concursuri.  

 În urma concursurilor organizate au fost încadrate, cu respectarea legislației în vigoare 

un număr de 8 funcționari publici. 

Indicator de performanță-  Nr. angajați instruiti / Nr. angajați planificați 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

Obiectiv – Consolidarea integrității prin aplicarea strictă a legislației privind conflictul 

de interese și declararea averilor 

1. Actualizarea unui număr de 347 declarații de avere și 347 declarații de interese 

și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate 

Indicator de performanță - Reducerea riscurilor si vulnerabilităților la nivelul 

Poliției Locale Sector 2 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 
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Obiectiv – Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ 

 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; 

 Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice; 

 Îmbunătățirea comunicării cu alte instituții – au fost încheiate 6 protocoale de 

colaborare 

 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 –  116 

materiale publicate site/Facebook 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

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 2016. Au fost preluate 1297 

dosare corect întocmite. S-au colectat date de la compartimentele instituției,  în vederea  

realizării Nomenclatorului Arhivistic, avizat favorabil de către Serviciul Arhivelor 

Municipiului București. 

A fost demarată procedura  privind selecționarea documentelor al căror termen de păstrare 

a expirat. 

În urma controlului efectuat de reprezentantul Arhivelor Muncipiului București, în cursul 

anului 2018, s-a facut constatarea că fondul arhivistic este corect constituit și au fost 

respectate termenele și condițiile impuse prin Legea 16/1996. 

A fost încheiată procedura de selecționare și au fost predate pe bază de proces verbal către 

Remat Vest a 840 dosare arhivă al căror termen de păstrare a expirat. 

Am pus la dispoziție,  pe baza de semnătură dosare compartimentelor creatoare, verificând  

la restituire  integritatea documentului împrumutat și integrarea lor în fond. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 
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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 2015 al 

Poliției Locale Sector 2 – 110 copii de siguranță.   

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 

3.  Monitorizarea gradului de satistacție 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 2017 același trend ca în anul anterior. Analiza efectuată de 

către personalul de specialitate, din cadrul Serviciului Relații Publice, scoate în evidență că 

activitatea Poliției Locale Sector 2 este apreciată ca fiind excelentă,  foarte bună  și bună,  de 

către 83 % dintre cetățenii chestionați și doar 17% sunt nemulțumiți, prin comparație cu 

anul 2016, când procentul celor mulțumiți a fost de 79%. 

În anul 2018, 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. Pentru o analiză obiectivă a situaţiei luăm 

în considerare şi cei 17% care sunt de părere că nu se va schimba nimic semnificativ. 

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

Locală Sector 2, ținând cont de faptul că procentul a scăzut față de anul 2017, cu 3%. 

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 
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moderne de abordare a activităţii poliţieneşti, cu impact major asupra creşterii calităţii 

serviciilor prestate. 

În 2018 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 24%, nemulțumiri 

legate de  protecția mediului, cu 1% mai puțin față de anul anterior, iar menţinerea ordinii 

şi liniştii publice 14%, cu 4% mai puțin față de anul anterior,  ceea ce înseamnă că aceste 

domenii care au fost ținte prioritare în anul 2017,  au înregistrat trenduri ascendente. 

În urma rezultatului sondajului de opinie realizat în perioada 1 martie – 20 martie 2018, se 

constată că este nevoie de o mediatizare a modalităţilor de acces online a serviciilor Poliţiei 

Locale Sector 2, prin realizarea unor campanii de informare cu privire la modalitatea de a 

accesa  Site-ul,  pagina de Facebook și creșterea vizibilității online, prin postarea unui număr 

mai mare de materiale, promovarea activităților și realizărilor instituției, deoarece un procent 

de 3% din cei chestionaţi  nu cunosc nici o modalitate de contactare, iar 46% nu cunosc 

modul de contactare online, cu 16% mai mulți decât în anul 2017.   

Din comentariile şi recomandările înregistrate se constată nevoia de mediatizare a 

atribuţiilor Poliţiei Locale prin realizarea mai multor campanii de informare, deoarece o parte 

dintre cei chestionaţi fac referire la atribuţii care nu intră în sfera celor impuse prin lege, ca 

urmare a lipsei de informare sau din dorinţa dezvoltării zonelor de competenţă, ca urmare a 

creşterii gradului de încredere în această instituţie. 

 La o analiză atentă a comentariilor cetațenilor, se constată nevoia unui număr mai mare 

de agenți și patrule ale Poliției Locale pe străzile şi în parcurile Sectorului 2, mai ales noaptea,  

prezență mai activă și implicare în combaterea fenomenului de comerț stradal neautorizat, în 

special în Zona Obor, 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. 
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O altă problemă semnalată este cea a încălcării normelor privind circulația pe drumurile 

publice, ceea ce conduce la nemuțumiri legate de dificultățile apărute în trafic, măsuri 

permanente în vederea asigurării fluidizării traficului rutier în zonele aglomerate (Mega Mall, 

D-na Ghica), precum și măsuri împotriva celor care încalcă reguli de circulație. 

Din punct de vedere al problemelor de ordine publică, cetățenii sesizează lipsa de 

vizibilitate a polițiștilor locali, lipsa patrulelor pedestre, nevoia de creștere a calității 

serviciilor publice și creșterea vitezei de reacție la sesizări, adoptarea unei atitudinii corecte și 

bazată pe respect, în relația cu cetățenii. Sunt indicate punctual zone în care apar frecvent 

probleme de ordine publică și în care, din punct de vedere al cetățenilor, ar fi necesară 

monitorizarea: Parcul Pantelimon, Șos. Pantelimon și străduțele laterale, Șos. Mihai Bravu, 

Str. Chiristigii, Piața Obor, în perimetrul școlilor, Str. Paroșeni, Tei Toboc și parcurile din 

sector. 

Prin comparație cu anul 2017, cetățenii sunt nemulțumiți și insistă în comentarii,  

asupra problemelelor legate de infrastructura rutieră, problemele de protecția mediului 

(gunoi, câini fără stăpân, spații destinate animalelor de companie, lipsa coșurilor) și 

comerțul stradal neautorizat, în Zonele Obor și Pantelimon. 

Deoarece în multe din comentariile respondenților apare „Mai mulți polițisti locali pe 

stradă”, este necesară creșterea vizibilității poliţiei în comunitate,  dată în principal de 

participarea acesteia la viaţa socială a comunității (diferite evenimente sociale, activități 

cultural – sportive, evenimente istorice) și activitatea poliţiei în prevenirea faptelor 

antisociale. Cu toate acestea cetățenii Sectorului 2 au sesizat că,  în anul 2017,  Poliția 

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

Brigada de Poliție Rutieră.  

Referitor la factorii care afectează activitatea poliţiei, în percepţia respondenţilor, aceştia 

sunt reprezentaţi de: aspecte birocratice (16% nemulțumiți),  prezenţa şi mobilitatea în 

cadrul sectorului 2 (14% 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 83%,  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 
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Sectorului 2, locuitorii se simt în siguranţă, fapt asociat cu o rată de victimizare relativ 

scăzută. Analiza pune în evidență și procentul de 1%, în creștere  față de anul trecut, de  

cetățeni care consideră că a scăzut gradul de siguranță stradală, în zona în care locuiesc.  

    În condiţiile în care nivelul siguranţei stradale este perceput a fi scăzut, rezultă că există 

o mai mare vizibilitate a efortului depus de poliţiştii locali. 

   Au fost facute progrese cu privire la ordinea și liniștea publică prin combaterea 

fenomenelor de violență stradală și a comportamentului civic neadecvat. 

        Agenții Poliției Locale Sector 2 au oferit servicii de bună calitate, apreciate de cetățeni,  

crescând siguranța în școli, siguranța publică și nu în ultimul rând siguranța alimentară. 

Siguranța în școli este un punct destul de sensibil pentru Poliția Locală Sector 2, iar pentru 

îmbunătățirea acestui parametru se derulează, începând cu anul 2007  programul „Polițisti 

Locali Voluntari – viitorul siguranței în școli” si Programul „Poliţist pentru o zi”,  se asigură 

monitorizarea unui număr de 7 unităţi de învăţământ, precum și  dezvoltarea unor  programe 

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

 Peste 25% din cetățenii Sectorului 2,  sunt multumiți cu privire la noile atribuții ale 

Poliției Locale Sector 2, cu 4% în creștere față de anul 2017,  dobândite la începutul anului 

2011, atribuții care au contribuit la promovarea siguranței rutiere și respectarea  normelor 

privind circulația  pe drumurile publice, respectarea legalității în domeniul construcțiilor, 

aplicarea conceptului de disciplină în urbanism și amenajarea teritoriului.  

 68% 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, efecte  sesizate si de 93% din respondenți. 

  O analiză obiectivă a situaţiei ne arată că trebuie să luăm în considerare cei 25%  din 

cei chestionaţi, care sunt de părere că acest fenomen se situează la acelaşi nivel şi 7%, cu 

1% în creștere față de anul anterior, care sunt de părere că există o creştere. Aceştia trebuie 

 să se constituie în beneficiarii următoarelor proiecte de monitorizare  implementate de Poliția 

Locală Sector 2. 

 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 2017 este anul în care au fost derulate cele mai multe proiecte şi campanii 

cu caracter preventiv – educativ, în număr de 26, realizate de personalul Serviciului Relații 

Publice, în paralel cu activitățile zilnice obligatorii.  
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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 45%, dintre respondenți care consideră că nu există 

fapte de corupție și 36% care nu au auzit de fapte de corupție la nivelul instituției. 

 Măsurarea  aprecierilor respondenţilor faţă de activitatea Poliţiei Locale  conduce la 

configurarea a trei categorii de situaţii : 

a) Satisfacţie faţă de: vizibilitatea poliţiei locale în comunitate dată în principal de participarea 

acesteia la viaţa socială, activitatea poliţiei în domeniul circulaţiei, colaborarea cu instituții 

partenere,   

b) Insatisfacţie faţă de: rezolvarea unor fenomene deviante din comunitate, oamenii strazii, 

câinii fără stapân, depozitele de deşeuri necontrolate. 

c) Necunoaşterea unor activităţi ale poliţiei locale: combaterea comerțului stradal, protecția 

mediului, circulație, disciplina în construcții și afișajul stradal . 

Cu toate că opinia generală este una pozitivă, oamenii sunt conştienţi de faptul că 

poliţia se confruntă cu anumite probleme ce împiedică parţial sau total realizarea unor atribuţii 

specifice: numărul redus de poliţişti locali, influenţe ale unor factori de decizie din 

administraţia publică centrală şi lipsa motivării poliţiştilor.  

 În cazul evaluării globale a activităţii Politiei Locale Sector 2, cetăţenii percep poliţia 

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

sesizează şi aspecte negative în activitatea acesteia legate în special de aspecte birocratice, de 

prezența și mobilitatea în cadrul sectorului 2, de calitatea serviciilor oferite , dar și de unele 

atitudini și încălcări ale normelor de conduită profesională. 

Prin comparaţie cu anii anteriori, ca urmare a rezultatelor analizate,  reiese că Poliţia 

Locală Sector 2 şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al 

instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, prin asigurarea unui nivel de 

siguranţă corespunzător în spaţiul public şi privat.  

Rezultatele sondajului de opinie,  aplicate în scopul identificării necesităţii de 

siguranţă publică şi percepţiei cetăţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu 

responsabilităţile derivate din Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului 

Bucureşti, impun continuarea îndeplinirii obiectivelor stabilite, în scopul îndeplinirii 

obiectivului fundamental: creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului în Sectorul 

2 

Sursa de finanțare – buget local 

       Stadiu – Realizat 
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Măsuri  ce se vor întreprinde pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea  activității 

instituției:  

   

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

 Creşterea randamentului agentului de siguranţă publică în raport cu comunitatea;  

 Creşterea gradului de comunicare în cadrul instituţiei prin îmbunătăţirea şi 

eficientizarea canalelor de comunicare puse la dispoziţie, respectiv panoul de afişaj, 

spaţiul virtual, e-mail, reţea IT; 

 Creșterea vizibilității în comunitate; 

 Includerea în Planul de acţiuni a unor activităţi/proiecte/programe care să vizeze 

îmbunătăţirea gradului de satisfacţie al beneficiarilor şi celorlalte părţi interesate; 

prioritizarea acestora în funcţie de rezultatele obţinute prin aplicarea sondajului de 

opinie pentru cetăţeni, unităţi de învăţământ;  

 Dezvoltarea de proiecte/campanii/parteneriate/voluntariat prin încurajarea participării 

active a cetățenilor și  tinerilor la viaţa comunităţii, soluţionarea problemelor cu care 

se confruntă, iniţierea unor acţiuni cu implicarea acestora  

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

 

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 4 iunie– 22 

iunie 2018, 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 375  de persoane, salariați ai instituției – din care au răspuns 347 

persoane - 92.53 % personal. 

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

de opinie realizat în cursul anului 2018  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.  

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 
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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. 

Atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game de încălcări din 

sfera eticii profesionale, este evidenţiată de 76% dintre respondenţii prezentului studiu. 

Principalele paliere pe care ar trebui să se concentreze eforturile manageriale apar cel 

mai bine surprinse în prin prisma gradului de satisfacţie şi a importanţei fiecăruia, oferind 

oportunităţi de a face mult mai adresabile orice acţiuni sau politici interne ale Poliției Locale 

Sector 2, fie că discutăm de factorii de cauzalitate ai corupţiei ori de problemele profesionale 

şi sociale ce generează insatisfacţii ori motive de îngrijorare pentru angajaţi. În actualul 

context economic şi social, creşterea nivelului de salarizare, ce apare pregnant în percepţia 

colectivă, 59%, ca reprezentând o soluţie rapidă de limitare a expunerii la corupţie.  Prin 

comparație cu anul 2017, a scăzut cu 2% numărul salariaților care consideră că nivelul 

salarizării este principala cauză a apariției corupției. 

În acelaşi timp, nu trebuie ignorate celelalte probleme ori atitudini dezvoltate pe larg 

în cadrul studiului, care nu se pot schimba ori atenua imediat ce ar avea loc o schimbare de 

natura celei aşteptate de cei mai mulţi participanţi la studiu.  

Înţelegerea surselor utilizate cel mai frecvent de către angajaţi pentru a se informa cu 

privire la corupţie ne-a permis să concluzionăm că, pe ansamblu, marea majoritate a celor 

chestionaţi obţin informaţii din surse verificate, în jur de 95%,  față de 72% în anul 2017, 

care obțineau informații din surse neverificate, din experiența personală și relatările colegilor.  

În ceea ce priveşte instituţiile/persoanele către care s-ar putea îndrepta cei dispuşi să 

denunţe potenţialele fapte de corupţie, analiza opiniilor exprimate ne permite să observăm că,  

pe ansamblul, aproximativ 89% din angajaţi s-ar adresa, în primul rând, direct Direcției 

Națională/ Generală Anticorupție și în al doilea rând Poliției. 

 Comparativ cu rezultatele  sondajului precedent, se observă o scădere a numărului 

celor care au cunoştinţă despre informaţii concrete din sfera corupţiei, 14%  din angajaţi 

optând să nu sesizeze structurile abilitate. Totuşi, datele studiului ne permit să observăm o 

disponibilitate mare de a sesiza faptele de corupţie la nivelul personalului din Poliția Locală 

Sector 2. 

 Analiza motivelor invocate ca determinante ale omisiunii semnalării informaţiilor 

despre acte de corupţie internă ne permite să concluzionăm că foarte importante în acest caz 
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nu par a fi atât cele legate de frecvenţa experimentării corupţiei, loialităţile personale apărute 

în context profesional ori necunoaşterea a ceea ce ar trebui făcut ci, mai degrabă, dezinteresul 

și neîncrederea în derularea şi finalităţile asociate procedurilor de semnalare a corupţiei. 

Cadrul normativ existent îşi propune furnizarea de instrumente pentru autoreglarea 

sistemului de integritate, reglementând măsuri privind protecţia angajaţilor care reclamă 

încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, săvârşite de către persoane cu funcţii de 

conducere sau de execuţie. Problematica aferentă sistemului de denunţare a corupţiei a 

reprezentat, din considerentele prezentate mai sus, o dimensiune obligatorie de studiu în 

cadrul sondajului, aspectele trecute în revistă anterior având rolul de a contura cadrul în care a 

fost radiografiat acesta. 

 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 instruire, combatere ori de prevenire desfăşurate de către conducerea 

instituției, cât şi în decizii ori schimbări care au fost adoptate la nivel guvernamental ori 

legislativ şi care au fost resimţite în mod direct de participanţii la studiu (dintre acestea 

menţionăm deciziile de revenire, în parte, la nivelul de salarizare anterior reducerii din anul 

2010,cât şi cea de adoptare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016-2020).  

Aproape tot 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. 

Transpusă în practică, problema eticii şi a integrităţii funcţionarului public stă sub 

semnul sistemului de control şi sancţiuni, atât la nivel micro, al individului, cât şi macro, al  

instituţiei şi al sistemului public în general. Acolo unde cele două sisteme la nivel macro nu 

sunt bine reglementate şi puse în practică, rămâne sistemul de valori personale care să permită 

funcţionarului evaluarea unei situaţii sau a unei probleme.  

Introducerea în România, în 2007, a funcţiei de „persoană cu atribuţii de consilier etic 

în departamentele de resurse umane ale instituţiilor publice pentru monitorizarea aplicării 

principiilor Codului de Conduită al Funcţionarilor Publici şi oferirea de consultanţă în situaţii 

problematice de etică profesională” este un prim pas în încercarea de a crea o „infrastructură 

etică” în instituţiile publice. 

 

Sursa de finanțare – buget local 

       Stadiu – Realizat 
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PROPUNERI 

 

Rezultatele acestui studiu sugerează, înainte de toate, că interacţiunea dintre cetăţeni şi 

instituţii ale adminstraţiei publice este încă una limitată la relaţia furnizor – beneficiar pasiv 

de servicii. De aceea, proiectele viitoare în domeniul combaterii corupţiei trebuie să se 

concentreze pe: 

 Schimbarea naturii relaţiei şi intensificarea comunicării dintre cetăţeni şi instituţii ale 

administraţiei publice;  

 Pentru a scoate cetăţeanul din poziţia de receptor pasiv al serviciilor publice, este 

nevoie nu numai de 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; 

 Eliminarea blocajelor birocratice și creșterea gradului de transparență în relația cu 

publicul; 

 Monitorizarea și implementarea Strategiei pentru Integritate a MDRAP 2015 – 2020;  

 Monitorizarea și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; 

 Transmiterea studiului, spre informare, tuturor structurilor instituției. 
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Obiectiv – Consolidarea integrității și monitorizarea gradului de percepție al cetățenilor 

și personalului Poliției Locale Sector 2 față de  fenomenul de corupție . 

 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. 

 Realizarea de Campanii de informare a personalului și cetățenilor 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 1.500 flyere. 

Indicator de performanță 

Cresterea gradului comunicare organizatională privind fenomenul de corupție și  

sistemul de integritate cu 5 % față de 2017 

Sursa de finanțare – buget local 

       Stadiu – Realizat 

 

Obiectiv – Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

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 – 18 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; 
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 - 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 codurilor de conduită la nivelul instituţiilor 

administraţiei publice locale. 

     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                                                                                                                           

 

Obiectiv - 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. 

1. Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemelor de Management prin asigurarea  

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

- efectuarea auditului de supraveghere a Sistemul de Management Integrat Calitate, 

Mediu, Sănătate și Securitate Operațională și Securitatea Informației de către organismul de 

recertificare 

Indicator de performanță- nr. neconf.audit intern și extern 

2. Îmbunătățirea performanțelor SMI și a SCIM prin gestionarea 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 
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3. Gestionarea informațiilor clasificate cf. Programului de prevenire a scurgerii de  

informaţii; 

Indicator de performanță- informații clasificate protejate în proporție de 100% 

4. Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate la  

nivelul instituției Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice 

- Elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial 

- Întocmirea și transmiterea către Primăria Sectorului 2 a situației anuale privind 

implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. 

Indicator de performanță – standarde implementate 100% 

5. Asigurarea conformitatii cu legislația in domeniul protecției datelor cu caracter 

personal și  minimizarea riscurilor prin prevenirea incidentelor de protecția datelor 

cu caracter personal și reducerea impactului lor potențial. 

Indicator de performanță - date cu caracter personal protejate în proporție de 

100% 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-realizat 

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 

2018; 

2. Reprezentarea și susținerea intereselor  Poliției Locale Sector 2 în instanțele de 

judecată; 

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. 

Rezultate  obținute de biroul Legislație, Juridic, Evidența Contravenții. 

Număr de  dosare  înregistrate 113,  din care: 

- Dosare  câștigate – 39; 

- Dosare pierdute - 2; 

- Avertismente - 3; 

- Dosare pe rol – 69; 

- Cheltuieli de judecata achitate – 2.620 lei; 
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- Procese verbale  înregistrate 10.666 din care: 

 Avertismente  810  

 Transmise la executare 9.206 

- Valoare procese verbale înregistrate 5.015.919 lei. 

Indicator de performanță - Nr.procese câstigate /Nr total procese 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

Obiectiv - Îmbunătăţirii interfeţei dintre Poliţia Locală Sector 2 şi comunitate 

1. Actualizarea permanentă a Site-ului și paginii de Facebook oficiale – 70 materiale  

publicate 

2. Elaborarea și publicarea de articole de presă în Publicația„Voluntarul”. 

 Indicator de performanta - Nr. de campanii de imagine realizate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

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 - Cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor cu 5% față de 

2017 

Sursa de finanțare – buget local  

Stadiu - Realizat 

 

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 intocmite 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

Obiectiv - Dezvoltarea societății informaționale din cadrul Poliției Locale Sector 2 
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1. Utilizarea Sistemului vocal integrat interactiv  sesizări VIIS- 63 solicitări 

2. Gestionare, actualizare permanentă a paginii de Facebook – oficială- 101 materiale 

publicate 

Indicator de performanță - Nr. de campanii de imagine realizate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


