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Raportul privind starea economico-socială pe  anul 2021 
 

 

1. STAREA  ECONOMICĂ 

 

Sinteza bugetului pe surse de finanțare și raportarea cheltuielilor se prezintă astfel : 

Obiectiv - Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției Locale 

Sector 2 până la finele anului 2021 

 

1.1 Organizarea, conducerea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

Raportare cheltuieli, defalcate pe programe: 

 

Bugetul aprobat pentru anul bugetar 2021, a fost de 47.060.000 lei, din care : 

- buget aprobat pentru cheltuieli de personal 39.792.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli cu bunuri și servicii 39.792.000 lei; 

- buget aprobat pentru despăgubiri civile 265.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli de capital 245.000 lei. 

 

Totalul cheltuielilor aferente anului 2021, conform execuţiei bugetare la 31.12.2021 a fost 

de 45.525.528 lei, din care : 

 

Cheltuieli de personal în valoare de 39.664.761 lei 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare totală de 6.153.701 lei, din care: 

a) Cheltuieli pentru încălzit, iluminat și forța motrică, 520.778 lei 

b) Cheltuieli pentru apă, canalizare și salubritate, 33.281 lei 

c) Cheltuieli cu furnituri de birou, 170.332  lei 

d) Cheltuieli cu materiale pentru curățenie, 53.812 lei 

e) Cheltuieli carburanți și lubrifianți, 442.503 lei 

f) Cheltuieli pentru piese de schimb, 339.422 lei 

g) Cheltuieli pentru poșta, telecomunicații, internet, 272.086 lei 

h) Cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, 2.510.918 lei 

i) Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 117.277 lei 

j) Cheltuieli pentru reparații curente, 257.206 lei 

k) Cheltuieli pentru materiale sanitare, 3.787 lei 

l) Cheltuieli pentru uniforme și echipament cf. HG 1332/2010, în valoare de 300.392 lei 

m) Cheltuieli pentru alte obiecte de inventar, 135.611 lei 

n) Cheltuieli pentru consultanță și expertiză, 10.000 lei 

o) Cheltuieli pentru pregătirea profesională, 550 lei 

p) Cheltuieli cu protecția muncii, 306.824 lei 

q) Cheltuieli pentru prime de asigurare non-viață, 60.121 lei 
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r) Cheltuieli pentru chirii, 605.999 lei  

s) Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 12.802 lei 

Despăgubiri civile în valoare de 258.514 lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 360.486 lei. 

Cheltuieli de capital în valoare de 243.643 lei 

Execuţia bugetară aferentă exerciţiului bugetar 2021 s-a realizat în proporţie de 96,74 % 

faţă de bugetul aprobat . 

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

achizițiilor publice se utilizează proceduri operaționale întocmite în baza Ordinului 

Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice. 

Indicator de performanță –  

Angajamente bugetare raportate (671)/ Total angajamente bugetare (671) = 100% 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu - Realizat 

 

Obiectiv – Asigurarea organizării și conducerii evidenței financiar – contabile  

1.Stabilirea măsurilor financiare privind politica de personal  

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

Modul de administrare a patrimoniului instituției și execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele 

normative de înființare a instituției și respectă principiile legalității, regularității, 

economicității, eficienței și eficacității. 

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

normative specifice domeniului de activitate și cu respectarea dispozițiilor: Legii nr.273/2006 

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

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare , OMFP nr.1792/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

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

publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu,  OG nr.119/1999 

privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările 

ulterioare; OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

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

nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările 

conținute în legile speciale și legile bugetare anuale. Cheltuielile curente s-au fundamentat și 

realizat astfel încât să se asigure derularea activităților în condiții decente, evitând risipa 

fondurilor publice. 

 

Indicator de performanță –  

Total plăți efectuate (45.525.528 lei)/ Total cheltuieli (51.098.914 lei) = 89,09% 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

 Obiectiv – Îmbunătățirea gestionării bunurilor din patrimoniul instituției 

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

Locale Sector 2 în vederea desfășurării  activității la parametrii optimi,  conform cu politicile 

și obiectivele instituției.  

2. Asigurarea depozitării și distribuirii materialelor. 
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Indicatori de performanță –  

Unități de patrimoniu în condiții optime de utilizare ( 10321 OI + 1101 MF) / Unități de 

patrimoniu total ( 10321 OI + 1101 MF) = 100% 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

1.2 Cheltuieli efectuate pentru protecția mediului  

Cheltuieli pentru servicii de verificare  sonometru 741.72 lei. 

Cheltuieli pentru servicii de tipărire Note de constatare  300 lei. 

Cheltuieli pentru servicii de tipărire Procese verbale de contravenție 150 lei 

Cheltuieli de personal (pentru 22 persoane)  2.507.095 lei 

 

Total cheltuieli (buget total) în 2021   -  45,525.528 lei 

 

 

2. STAREA SOCIALĂ 

2.1 Educație 

 

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

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

informare 

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

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

școlare) de pe raza sectorului 2, proiect premiat cu locul III în cadrul Galei Fondurilor 

Structurale. În cadrul proiectului au fost desfășurate următoarele activități: 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. Am înscris în program un 

număr de 38 voluntari. 

2. Am organizat, planificat și coordonat  proiectul  „Politist pentru o zi” , desfășurat în  21 

instituții de învățământ (licee, colegii, grupuri școlare) de pe raza sectorului 2.  La activități 

au participat 66 de elevi sub coordonarea cadrelor didactice și a SRP.  Activitățile desfășurate 

de elevi au vizat:  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. 

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

Legii poliției locale nr. 155/2010 și a HG nr. 1332/2010  privind regulamentul cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale și date de contact. 

4. Campanie de informare „Implica-te! Sectorul 2 este și al tău!” . 

Campania s- a desfășurat cu sprijinul polițiștilor voluntari, elevi și studenți, membrii ai 

Corpului Polițiștilor Locali Voluntari Sector 2. 

Campania  a avut ca scop conștientizarea populației față de principala problemă a 

sectorului 2, depozitele de gunoi necontrolate, prin diseminarea a 1500 flyere și baloane, cu 

mesaj vizual, privind importanța protecției mediului și conviețuirea într-un mediu sănătos. 

Mesajul Poliției Locale Sector 2 către comunitate a fost PĂSTRAȚI CURĂȚENIA! ESTE 

CIVILIZAT SĂ ARUNCAȚI GUNOIUL LA COȘ NU PE JOS ! FĂRĂ IMPLICAREA 

DUMNEAVOASTRĂ ÎN MENȚINEREA CURĂȚENIEI, ORICE  EFORT 

ADMINISTRATIV VA FI ÎN ZADAR ! 

5. Poliția Locală  Sector 2,  partener  INFOCONS . 
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 În scopul informării și educării cetățenilor, în conformitate cu legea națională care 

promovează drepturile și obligațiile consumatorilor, Poliția Locală Sector 2, participă în luna 

februarie 2021, la Campaniile Protecția mediului- „Închide! Stinge! Reciclează!, Rămâi în 

siguranță-Informează-te și aplică!” și accesibilizarea spațiilor în perioada pandemiei- purtarea 

obligatorie a măștii, campanii derulate cu partenerul nostru INFOCONS-Asociația Națională 

pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România. 

În cadrul campaniei sunt distribuite flyere și afișe cu caracter informativ, pentru personalul  

propriu și cetățenii Sectorului 2. 

Campania va continua în școli, odată cu reluarea fizică a cursurilor 

6. Campania de informare “Rămâi în siguranță!” 

Campania a avut ca scop conștientizarea de către agenții economici și instituții publice asupra 

pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare 

specifice tipurilor de situații de urgență, pe fondul creșterii numărului de incendii. Campania 

s- a desfășurat în parteneriat cu InfoCons-Organizație pentru Protecția Consumatorilor. 

În cele două săptămâni de campanie au fost informate și diseminate materiale către 50 de 

locații din Sectorul 2 și informate peste 300 de persoane. 

7. Campania de informare “STOP!”  

Campania s-a desfășurat în parteneriat cu InfoCons-Organizație pentru Protecția 

Consumatorilor. Campania  a avut ca scop conștientizarea populației școlare , cadrelor 

didactice și părinților pentru  limitarea răspândirii , pe teritoriul Sectorului 2, a noului 

Coronavirus, ca urmare a obligativității purtării măștii de protecție la școală. 

Au fost informate și diseminate  materiale către Colegiul Național Iulia Hașdeu și Colegiul 

Economic AD Xenopol. Mesajul Poliției Locale Sector 2 , adresat elevilor este  AI GRIJĂ DE 

TINE ȘI FAMILIA TA 

8. Campanie de responsabilitate socială  „DACĂ NU ÎȚI LAȘI GUNOIUL ÎN CASĂ, NU-L 

LĂSA NICI PE STRADĂ!”- 10 campanii 

Campania are ca scop implicarea și conștientizarea comunității, a cetățenilor și voluntarilor 

față de problemele de mediu existente la nivelul comunității. 

Campania se vrea un semnal față de principala problemă a Sectorului 2, depozitele de gunoi 

necontrolate, adică ce aruncă lumea din gospodării pe stradă, pe trotuare, la stâlpi, pe terenuri 

nelocuite sau spații verzi, descurajarea acestui fenomen și creșterea gradului de colectare 

selectivă la nivelul comunității. 

9. Două Campanii de informare „NU UITA SĂ STRÂNGI DUPĂ CÂINELE TĂU!”, 

campanie care se adresează populației din Sectorul 2.  

Campania se vrea un semnal de alarmă față de una din problemele Sectorului 2, și anume 

indiferența cetățenilor față de curățarea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice, după 

animalele de companie pe care le dețin. 

10. Campania de informare „MĂRȚIȘOARE, FLORI ȘI RECOMANDĂRI”, campanie care 

se adresează doamnelor și domnișoarelor din Sectorul 2. 

11. Campania de informare în parteneriat cu Asociația INFOCONS-“Ziua Mondială a 

Drepturilor Consumatorilor„ și a lunii Protecției Consumatorilor o9atitudine. 

12. Poliția Locală  Sector 2,  partener  INFOCONS . 

 În scopul informării și educării cetățenilor, în conformitate cu legea națională care 

promovează drepturile și obligațiile consumatorilor, Poliția Locală Sector 2, participă în 

perioada 15.04-29.04, la Campania de informare- „Oriunde te afli în țară alege să fii în 

siguranță!” campanie derulată cu partenerul nostru INFOCONS-Asociația Națională pentru 

Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România. 

În cadrul campaniei sunt distribuite flyere și afișe cu caracter informativ (informații privind 

numărul European Unic de Urgență 112, Serviciul de Urgență prin SMS, modalități de 

accesare a aplicației APEL 112 și cunoașterea numerelor de telefon utilizate frecvent), pentru 

personalul  propriu și agenții economici din Sectorului 2. 
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13. Campania de informare „Comerț ambulant de pe domeniul public”. Nu încurajați comerțul 

ambulant pe domeniul public, în sectorul 2. 

14. Campanie de informare „Traficul de persoane exploatate prin cerșetorie”. 

 Campania își propune conștientizarea cetățenilor cu privire la cauzele și efectele traficului de 

persoane, răspunderea penală în cazul traficului de persoane,  victimele traficului de persoane 

în scopul exploatării prin cerșetorie. 

Campania s- a desfășurat cu sprijinul polițiștilor voluntari, elevi și studenți, membrii ai 

Corpului Polițiștilor Locali Voluntari Sector 2 în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane în perioada 26.04-29.04.2021. 

15. Campanie de informare „Dă-i libertate! Nu-i plăti expoatarea!” . 

16. Campanie de informare „Distruge zidul indiferenței !- traficul de persoane poate fi 

diferit!” 
17. Campanie de informare „Nu încurajați comerțul ambulant pe domeniul public, în sectorul 

2!” 
Campania urmărește stimularea unui comportament sănătos prin conștientizarea comunității 

cu privire la importanța sănătății umane, contribuirea la formarea unui comportament 

responsabil la achiziționarea de produse alimentare/nealimentare în zonele cu incidență față 

de fenomenul comerțului ambulant ilegal. 

Campania are ca scop implicarea și conștientizarea comunității, a cetățenilor și voluntarilor 

față de problemele de mediu existente la nivelul comunității. 

Campania se vrea un semnal față de principala problemă a Sectorului 2, depozitele de gunoi 

necontrolate, adică ce aruncă lumea din gospodării pe stradă, pe trotuare, la stâlpi, pe terenuri 

nelocuite sau spații verzi, descurajarea acestui fenomen și creșterea gradului de colectare 

selectivă la nivelul comunității. 

18. Campanie de informare „Implică-te activ în viața comunității în care trăiești!”, campanie 

care se adresează locuitorilor comunității Sectorului 2, pentru a marca Săptămâna Națională a 

Voluntariatului. 

Campania s-a dorit a fi un semnal pentru a transmite  un mesaj preventiv către comunitatea 

locală, recunoscând în același timp rolul și importanța contribuției voluntarilor la soluționarea 

problemei consumului de droguri. 

19. Proiect și Campanie de informare „Voluntariat de ziua mondială a mediului”. 

Campania s-a dorit a fi un semnal de alarmă față de principala problemă a Sectorului 2, 

depozitele de gunoi necontrolate, ceea ce aruncă lumea din gospodărie pe stradă, la 

întâmplare, descurajarea acestui fenomen și creșterea gradului de colectare selectivă la nivelul 

comunității. 

20. Campanie de informare „Îți cunoști drepturile ? Informează-te!” 

Campania  s-a desfășurat în parteneriat cu Info Cons și a avut ca scop informarea și 

conștientizarea cetățenilor cu privire la numărul European Unic de Urgență 112, Serviciul de 

Urgență prin SMS 113, modalități de accesare a aplicației APEL 112, cunoașterea numerelor 

de telefon utilizate frecvent, reguli privind obligativitatea purtării măștii în spații închise, 

drepturile condumatorilor casnici de energie electrică și gaze naturale și importanța de a 

deveni un consumator european activ.  

Au fost diseminate 500 afișe cu informații relevante pentru comunitatea Sectorului 2. 

21. Campanie de informare a cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. 

22. Campanie de informare pentru un sector 2 mai curat și mai civilizat  „Colectăm gratuit 

deșeuri voluminoase”. 

Campania a avut ca scop informarea populației  asupra colectării deșeurilor voluminoase de la 

populație, gratuit, în fiecare sâmbătă și care sunt regulile de desfășurare a campaniei. 

Pliantele de informare se vor disemina la aproape 30.000 de asociații de proprietari și locuințe 

unifamiliale. 

23. Campanie de educare și informare „Fii la tine-n țară la fel ca afară”! 
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Campania a avut ca scop implicarea și conștientizarea societății civile  și a cetățenilor în 

colectarea echipamentelor electrice uzate. 

Materialele cu conținut preventiv vor fi diseminate în Zona Baicului, Plumbuita, Steaua 

Roșie, Petricani. 

24. Două Campanii de informare „Informează-te ! Fii pregătit !Protejează-te!”. 

Campania urmărește informarea și conștientizarea agenților economici și pregătirea populației 

pentru a reacționa corect în situația procedurii unui cutremur. 

Campania își propune conștientizarea de către agenții economici și populația civilă, asupra 

pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare 

specifice tipurilor de situații de urgență. 

25. Trei Campanii de prevenire „Nu trece dincolo-alege viața !” 

Campania urmărește distribuirea de materiale informativ-educative  despre riscurile și 

consecințele traversării neregulamentare, în zonele în care a fost constatat acest fenomen, în 

vederea reducerii numărului de accidente în care sunt implicați pietoni și creșterii gradului de 

informare a comunității Sectorului 2 cu privire  la riscurile accidentelor prin traversare 

neregulamentară. 

Au fost distribuite materiale informativ-educative  în zona Pantelimon-Delfinului-Iancului. 

În paralel cu desfășurarea sondajului de opinie anticorupție s-a derulat o campanie de 

informare privind prevenirea și combaterea corupției și importanța avertizorilor de integritate. 

26. În paralel cu desfășurarea sondajului de opinie privind satisfacția cetățeanului față de 

activitatea instituției  s-a derulat o campanie de informare privind atribuțiile Poliției Locale 

Sector 2. 

Pe parcursul anului  au avut loc întâlniri de lucru cu : 

1.Întâlnire de lucru video-conferință Proiect SIPOCA 617- „ Întărirea capacității INA privind 

dezvoltarea de studii/analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în 

administrația publică “a fost titlul video-conferinței la care Poliția Locală Sector 2  a 

participat, în cadrul unui focus grup; 

Sesiunea organizată de Banca Mondială și Institutul Național de Administrație a avut ca 

obiectiv evaluarea implementării Strategiei de formare din administrația publică din perioada 

2016-2020, pe baza unui set de criterii : relevanță, eficiență, fezabilitate, sustenabilitate, 

digitalizare; 

2.Întâlnire de lucru cu Orange România-  contracte/oferte; 

3.Întâlnire de lucru cu reprezentanții PMB – colaborare campanii; 

4.Întâlnire de lucru cu Asociația pentru Dialog și Valori Universale- proiecte comunitate 

sector 2; 

5.Întâlniri de lucru cu INFOCONS - colaborare campanii- 14; 

6.Două întâlniri de lucru cu Metrorex S.A - colaborare campanii; 

7.Șase întâlniri de lucru cu Asociația Siguranța Auto; 

8.Întâlnire de lucru-Conferința Internațională inovație și Calitate în Sectorul Public – ediția a 

XII-a; 

9.Două întâlniri de lucru cu Corpul Polițiștilor Locali Voluntari – proiecte/campanii; 

10.Patru  întâlniri de lucru cu reprezentanții Societății Naționale de Informatică;  

11.Întâlnire de lucru cu Vodafone România- contracte/oferte; 

12.Întâlnire de lucru – participare la evenimentul Perspective strategice și normative privind 

cariera funcționarului public care ocupă o funcție publică specifică de polițist local organizat 

în sistem hibrid  de  Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

13.Cinci întâlniri de lucru cu M.D.L.P.A -discuții modificare Legea 155; 

14.Întâlnire de lucru cu reprezentanții PMB – colaborare campanii; 

15.Întâlnire de lucru- Conferința de închidere a Proiectului consolidarea capacității 

instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea 

creșterii calității serviciului public de poliție locală  SIPOCA 722. 
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16.Două întâlniri de lucru cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, care a avut 

ca temă Implementarea, la nivel local, a Strategiei Naționale Impotriva Traficului de Persoane 

pentru perioada 2018-2022. 

17.Întâlnire de lucru cu mediatorul școlar al Școlii Gimnaziale nr. 145 – discuții privind 

activitățile ce urmează a fi desfășurate : 

- educație rutieră 

- sesiune prevenire consum de tutun, alcool, droguri ; 

- sesiuni prevenire a factorilor de risc ce conduc la victimizare ; 

- sesiune de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului ; 

- sesiune de prevenire a traficului de persoane ;  

- formarea unui comportament eco-responsabil, prin activități de voluntariat. 

18.Cinci întâlniri de lucru cu reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului 

București- Serviciul de Analiză și Prevenirea Criminalității privind derularea unor campanii 

de informare în parteneriat pentru comunitatea sectorului 2; 

19.Întâlnire de lucru cu Bruno Demaille, mediator internațional și elevii Școlii Gimnaziale 

Emil Racoviță  privind metode de  prevenire a bullying-ului, atitudini, comportament; 

20.Întâlnire de lucru cu Fundația Alexandrion Grup și Chipita România -parteneri în proiectul 

de plantare; 

21.Întâlnire de lucru - focus grup de prezentare a proiectului Consolidarea Capacității 

Instituționale a Autorităților Administrației Publice Centrale cu atribuții în domeniu, în 

vederea creșterii calității serviciului public de Poliție Locală SIPOCA 722; 

Întâlnirea a avut ca scop îmbunătățirea reglementărilor și clarificarea competențelor poliției 

locale, creșterea capacității instituționale a autorităților administrației publice locale de a 

aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemelor intervenite în domeniile de 

competență și creșterea calității și accesul la serviciile publice, prin definirea unui plan de 

dezvoltare a carierei, a unui plan de formare profesională, precum și a unui set de proceduri la 

nivelul Poliției Locale. 

22.Întâlnire de lucru cu reprezentanții SecuriFai; 

23.Întâlnire de lucru cu reprezentanții Columna Trading-programe de formare/cursuri 

perfecționare; 

24.Întâlnire de lucru cu Serviciul Resurse Umane PS2- proiecte voluntari; 

25.Întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Naționale a Polițiștilor; 

26.Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei Sector 2-presă; 

27.Întâlnire de lucru cu reprezentanții DIGI 24 având ca temă eliberarea domeniului   public; 

28.Întâlnire de lucru cu reprezentanții GTS; 

29.Întâlnire de lucru cu reprezentanții Telekom România; 

30.Întâlnire de lucru cu reprezentanții INA privind pregătirea polițiștilor locali; 

31.Întâlnire de lucru cu reprezentanții Orange România și d-l consilier Andrei Nicoară cu 

privire la implementarea unui sistem care creează alerte pentru deșeuri  depozitate pe 

domeniul public prin tehnica inteligenței artificiale; 

Întâlnirea a avut ca scop îmbunătățirea reglementărilor și clarificarea competențelor poliției 

locale, creșterea capacității instituționale a autorităților administrației publice locale de a 

aplica unitar legislația și de a soluționa corespunzător problemelor intervenite în domeniile de 

competență și creșterea calității și accesul la serviciile publice, prin definirea unui plan de 

dezvoltare a carierei, a unui plan de formare profesională, precum și a unui set de proceduri la 

nivelul Poliției Locale. 

32.Întâlnire de lucru – Webinarul “ Anticorupție și integritate-Bune practice din sistemul 

francez”. 

Întâlnirea a avut ca teme de discuție prezentarea unor exemple de bună practică pentru 

prevenirea faptelor de corupție/sau asimilate corupției, bune practici pentru prevenirea 

conflictului de interese, prevenirea traficului de influență, prevenirea deturnării de fonduri 

publice, norme și standard europene de combatere și prevenire a corupției, pantouflage, modul 
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 de prevenire a fenomenului de pantouflage, modalității de monitorizare a fenomenului după 

plecarea din funcția publică, abordarea instituției avertizorului de integritate, modul de 

sesizare al incompatibilităților, conflictelor de interese. 

Pe parcursul anului  au avut loc următoarele evenimente/activități: 

1. Eveniment  21 MAI – „Ziua porților deschise la Poliția Locală Sector 2”  

În cadrul acestui eveniment, organizat în contextul manifestărilor ocazionate s-a putut 

vizita o expoziție foto, o expoziție de tehnică și dotare, dispeceratele de monitorizare. 

 2. Eveniment  16 IUNIE – „Ziua Europeană de prevenire a furturilor din locuințe” (ediția 

a III-a). 

Evenimentul a constat în desfășurarea unei acțiuni preventive, care a avut loc în 

Complexul Comercial Veranda Mall. Inițiativa a avut drept scop informarea cetățenilor 

Sectorului 2, dar și a celor care au tranzitat zona, cu privire la modalitățile  prin care iși pot 

proteja locuința pentru a nu deveni victime ale furturilor. 

3. Activitate desfășurată în cadrul Proiectului „Polițist pentru o zi” la care au participat 

elevii integrați în sistemul de protecție a copilului Sector 2 din Centrul de zi Sfânta Maria. 

           În mica lor aventură copiii au descoperit secretele meseriei de polițist local, au vizitat 

Serviciile de Monitorizare și Supraveghere Video, expoziția organizată cu tehnică auto și de 

luptă.  

          Reprezentanții Poliției Locale Sector 2 le-au reamintit elevilor regulile de circulație pe 

care trebuie să le respecte în calitate de pietoni și de pasageri în autovehicule, scopul fiind 

acela de a reduce numărul de accidente rutiere în care sunt implicați elevi, creșterea gradului 

de educație rutieră și conștientizarea elevilor, cu privire la consecințele nerespectării regulilor 

de circulație în proximitatea școlilor. 

4. Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat în luna decembrie 2021, cea de-a 

XIII-a ediție a Competiției celor mai bune practici din administrația publică din 

România, eveniment la care a participat Poliția Locală Sector 2, nominalizată pentru 

premiere la Secțiunea ”Digitalizarea de la planificare la implementare”. 

Demersul realizat de  Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru cunoașterea și 

recunoașterea performanței la nivelul administrației publice românești, de promovare a 

profesioniștilor din sistemul  public, a adus Poliției Locale Sector 2, Locul III, la aceasta 

competiție de bune practici. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

 Stadiu – Realizat  

 

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

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

violență 

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

creșterea gradului de implicare; 

   2.Continuarea derulării Proiectului „Polițisti locali voluntari – viitorul siguranței în școli. 

Au fost înscriși în program un număr de 38 voluntari. 

   3.Continuarea derulării Proiectului „Polițist pentru o zi”-la activități au participat 66 elevi. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv - Prevenirea şi combaterea  traficului şi consumului de droguri 

 Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară, 

dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină integrarea 

minorităţilor în 
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 societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în medii cu risc de 

infracţionalitate ridicat; 

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

în parteneriat cu ANA, DGPMB; 

 Campania de informare ANTIDROG în parteneriat cu CIADO Romania la unitățile de 

învățamânt gimnazial și liceal de pe raza sectorului 2 

 Patru întâlniri de lucru cu Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de 

Prevenire și Consiliere Antidrog București 1 privind derularea în parteneriat a unor 

campanii pentru comunitatea sectorului 2 și prezentarea obiectivelor stabilite pentru 

Strategia Națională în domeniul drogurilor pentru perioada 2021-2025 

      Începutul de an, este startul unor noi proiecte dar și continuarea celor aflate în derulare, în 

concordanță cu obiectivele strategice impuse de Strategia Europeană Antidrog 2021-2025, 

care a fost aprobată la începutul anului. 

Acțiunile, proiectele și campaniile de informare/educare,derulate în perteneriat, inclusiv în 

mediul online, vor avea caracter permanent  în vederea prevenirii consumului de droguri în 

școală, în familie și comunitate, creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a 

populației școlare, creșterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare a familiilor în 

vederea  oferirii de model  pozitiv copiilor, importanța adoptării unui stil de viață sănătos la 

nivelul populației generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de 

petrecere a timpului liber. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice 

 Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi 

stimularea voluntariatului. 

 Campanie de informare „Locuiți în siguranță!”. Campania a avut ca scop informarea 

și pregătirea cetățenilor pentru prevenirea furturilor din locuință. 

 Campanie de informare „Implică-te activ în viața comunității în care trăiești!”. 

Campania a constat în desfășurarea unei acțiuni preventive, care a avut drept scop 

informarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care iși pot proteja locuința pentru 

a nu deveni victime ale furturilor. 

 Campanie de informare „Atenție ! Hoții sunt cu ochii pe voi!”. Campania a constat 

în desfășurarea unei acțiuni preventive, care a avut drept scop informarea cetățenilor 

cu privire la furturile din buzunare și poșete, din magazine și înșelăciuni. 

 Campanie de informare și Prevenire a tâlhăriilor prin smulgere- „Fii prudent nu juca 

rolul victimei! ” Campania are ca scop consolidarea și diversificarea demersurilor de 

prevenire a tâlhăriilor prin smulgere, la nivelul Sectorului 2, creșterea calității 

informațiilor diseminate privind fenomenul criminalității și creșterea nivelului de 

informare a comunității și creșterea nivelului de informare a comunității în vederea 

conștientizării factorilor de risc ce conduc la victimizare. Materialele cu conținut 

preventiv vor fi diseminate în Piața Obor, Piața Delfinului și Piața Gemeni. 

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

Sursa de finanțare – buget local/privat 

Stadiu-Realizat 
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2.4 Evidența Persoanelor 

 

2.4.2 Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor 

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

 

-Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor- 4 zone; 

-Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 30 patrule/zi; 

-Aplanarea conflictelor spontane identificate – 11 conflicte; 

-Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor de 

ordine și liniște publică – 10 instituții de învățamânt; 

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

-Verificarea persoanelor aflate in izolare/carantina pe timpul pandemiei de Covid –19 – zilnic 

pe perioada Stării de Alertă; 

-Activități pe linie de ordine publică pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului 

SARS-COV 2,  în stațiile mijloacelor de transport public STB- zilnic pe perioada Stării de 

Alertă; 

 -Verificarea Societăților Comerciale privind obligativitatea purtării măștii de protecție pentru 

prevenirea răspândirii cu virusul SARS-COV-2 – la solicitare, când situația operativă o 

impune; 

-Zona Obor-verificarea obligativității purtării măștii de protecție pentru prevenirea răspândirii 

cu virusul SARS-COV-2; 

-Asigurarea măsurilor de ordine publica la centrele de vaccinare Neghiniță- Str.Viitorului, Sf. 

Maria- Str.Oituz și Cenrtul Piața Obor; 

-Depistarea și predarea către Ambulanță  – 27 persoane; 

-Inchiderea / deschiderea parcurilor conform HCLS 286/2019 - 56 parcuri; 

-Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de competență – 60 de 

acțiuni; 

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

meciurilor de fotbal desfășurate pe Stadionul Dinamo și Arena Națională- 40 acțiuni; 

-Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului Bisericilor de pe raza 

Sectorului 2 – 3 acțiuni; 

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

organizate pe  raza Sectorului 2 – 19 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 

Verificarea și soluționarea sesizărilor privind nerespectarea normelor legale de ordine și 

siguranță publică conform competențelor 

Sesizări scrise - 1858 

Afișări - 3077 

Sesizări telefonice - 3040 

Facebook - 207 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu- Realizat 
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Obiectiv – Creșterea calității vieții prin descurajarea actelor infracționale 

Activități pe linie de Ordine Publică în cadrul unor patrule independente folosite pentru 

suplimentarea dispozitivului de siguranță publică, instituite la nivelul Secțiilor 6 - 9 Poliție - 

13 patrule /zi ; 

Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea către 

organele competente a făptuitorilor pe baza de proces verbal în vederea continuării 

cercetărilor – 10 infracțiuni ( 17 persoane predate la Sectiile de Politie). 

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

persoane predate către secțiile de poliție.  

Indicator de performanță - nr. de sesizări primite ( 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 -  

272 acțiuni;  

-Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale – 242 

imobile verificate; 

-Acțiuni de verificare a cărților de imobil - 279 acțiuni;  

-Acțiuni de punere în legalitate a minorilor ce au împlinit vârsta de 14 ani și nu au solicitat 

eliberarea actului de identitate, precum și a cetățenilor cu acte de identitate expirate -521 

persoane determinate să intre în legalitate; 

-Acțiuni de colaborare cu Direcția Regională de Statistică pentru actualizarea Registrului de 

Informații Statistice, în vederea desfășurării în bune condiții a recensământului locuințelor și 

persoanelor care se va desfășura în anul 2022- 48 acțiuni; 

-Acțiuni de colaborare cu mediator școlar având ca scop verificarea la domiciliu a elevilor 

care se încadrează în categoria cu risc de abandon scolar și determinarea parinților acestora de 

a lua măsurile necesare pentru prezența minorului la cursuri- 6 acțiuni; 

-Acțiuni de verificare în teren și distribuire a somațiilor către persoanele care trebuie să 

efectueze muncă în folosul comunității- 127 acțiuni; 

-Acțiuni de verificare și consiliere a asociațiilor de proprietari pe linia respectării prevederilor 

Legii 196/2018-privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor -280 acțiuni; 

-Acțiuni de depistare a imobilelor abandonate, ocupate abuziv și întreprinderea demersurilor 

legale de depistare și determinare a proprietarilor de a lua măsurile necesare de îndepărtare a 

acestora și de asigurare a căilor de acces în incintă- 23 acțiuni; 

-Efectuarea verificărilor în teren la solicitarea judecătoriei pentru rezolvarea unor situații 

specifice (declararea judecătorească a morții, efectuarea verificărilor în teren și transmiterea 

informațiilor necesare soluționării proceselor civile,etc) – 22 acțiuni; 

-Acțiuni de verificare a unor imobile sau străzi aflate pe raza teritorial-administrativă a 

sectorului 2 și transmiterea rezultatelor  către Direcția Regională de Statistică -31 acțiuni; 

-Acțiuni de depistare a persoanelor care subînchiriază ilegal imobilele aflate în patrimoniul 

D.G.A.P.I Sector 2 - 49 acțiuni;  

-Verificarea în teren a persoanelor care solicită înregistrarea tardivă – 13 persoane verificate; 

-Acțiuni de sprijinire a D.G.A.S.P.C în efectuarea anchetelor sociale -16 acţiuni; 

Acțiuni in comun cu inspectorii din cadrul  Serviciului Autoritatea Tutelară pentru efectuarea 

în bune conditii a  anchetelor  psihosociale – 38 acțiuni. 

Rezultate obţinute de  Biroul Evidenţa Persoanelor: 

• au fost verificate un număr de 6.117  persoane; 

• au fost verificate un număr de 280 asociații de proprietari; 
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• 521  persoane au fost determinate să intre în legalitate; 

• au fost verificate un număr de 279 cărți de imobil; 

• au fost verificate un număr de 287 clădiri de blocuri; 

• au fost verificate un număr de 265 imobile; 

• au fost rezolvate un număr de 272 sesizări ale cetățenilor; 

• au fost aplicate un număr de 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 12.880 lei 

(*Leg 55/2020, art 4, alin 5- Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile 

publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada 

stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.); 

• au fost distribuite un număr de 127 somații pentru efectuarea serviciului de muncă în 

folosul comunității. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

 Stadiu-Realizat 

 

 

2.4.3 Asigurarea climatului de siguranță publică în proximitatea unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 

În vederea creșterii gradului de siguranță în mediul școlar și a reducerii numărului de 

fapte antisociale săvârșite în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, 

Poliția Locală Sector 2 monitorizează permanent prin patrulare și staționare în apropierea 

acestora, pe timpul intrării/ieșirii elevilor la/de la cursuri și desfășurarea de activități 

preventiv-educative în cele 10 unități de învățământ de pe raza sectorului 2, stabilit conform 

Planului Teritorial de Acțiune la nivelul Municipiului București. 

 

 

 Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor 

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

local, cu respectarea actelor normative în vigoare, la 3 obiective stabilite de consiliul local al 

Sectorului 2 : 

-Sediul Poliției Locale Sector 2  

-Centrul administrativ - Primăria Sectorului 2  

-Direcția Publică de  Evidență Persoane și Stare Civilă – Serviciul Evidența persoanei. 

În perioada analizată, activitatea principală a Serviciului Pază Obiective, a fost și este în 

continuare conform Obiectivelor Strategice și dispozițiilor interne, de asigurare a pazei 

obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aflate în proprietatea sectorului 2 și 

asigurarea ordinii și liniștii publice.  

Pentru realizarea obiectivului 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; 

 -Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și 

siguranță publică al unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii; 

 -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 annual; 

-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; 

-Raportarea zilnică a situației și prezenței către dispecerat. 

 



13  

 

 

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. 

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 754 de camere video performante și 4 camere aflate într-un proiect 

experimental. 

Obiectivul specific al proiectului: Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor 

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

video a domeniului public, prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de 

depistare, detectare şi combatere a infracţiunilor prin colaborarea cu instituțiile 

competente în domeniu, îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin 

modernizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii 

criminalităţii.  

Indicatorii de performanță urmăriți: 
-Număr de incidente semnalate ca urmare a monitorizării și supravegherii video; 

-Număr locații cu depozitări de deșeuri (gunoi), bunuri abandonate etc. identificate; 

-Imagini stocate și înregistrate prin Sistemul de Monitorizare și Supraveghere Video; 

-Număr Note de Constatare întocmite către Secțiile de Poliție și număr de sesizări firmă de 

salubrizare; 

-Număr informații/imagini furnizate privind trotuare, străzi blocate, precum și pentru școli, 

spitale, parcuri etc; 

-Număr sesizări, transmise pe WhatsApp de către Grupul de Lucru, preluate și verificate 

pentru identificarea locațiilor cu depozitări de deșeuri etc; 

-Număr de adrese interne, din oficiu, întocmite pentru direcția control, precum și ordine 

publică în vederea sesizării situațiilor identificate în sector prin monitorizarea video și luarea 

măsurilor potrivit competenței legale, inclusiv aplicarea de sancțiuni; 

-Reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a informațiilor; 

Indicator de performanță-Număr de solicitări/adrese primite și soluționate în vederea 

furnizării de imagini video. 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

 

Beneficiile înființării sistemelor de monitorizare existente la nivelul Poliției Locale 

Sector 2: 

-Realizarea unei  supravegheri generale permanente, de ansamblu şi de detaliu, prin 

mijloacele tehnice moderne de care dispunem,  a obiectivelor existente în zonă;  

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

caracter infracțional și contravențional; 

-Determinarea din timp a condițiilor care favorizează apariția unor evenimente; 

-Reducerea timpului de răspuns în cazul intervențiilor Poliției Locale Sector 2 pentru situații 

de urgență și criză; 

-Monitorizarea traficului rutier în principalele intersecții din sectorul 2; 

-Cunoașterea în orice moment a situației operative din zona de responsabilitate; 

-Asigurarea transparenței activităților Poliției Locale Sector 2; 

-Prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat și sprijinirea la nivelul comunității 

locale la eradicarea (stoparea) evaziunii fiscale; 

-Protejarea mediului în zonele vizualizate prin identificarea persoanelor care depozitează 

deșeuri, gunoi, moloz, cât și a bunurilor abandonate în spațiul public;  
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-Asigură un climat optim (de ordine și liniște publică) în sector prin prevenirea unor fapte 

antisociale, precum și intervenţia operativă în stingerea unor incendii, explozii, avarii, 

accidente etc, facilitând implicarea urgentă, promptă și eficientă a departamentelor 

competente, respectiv a instituțiilor abilitate. 

      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 panourilor publicitare amplasate ilegal la nivel de sector, amendarea, eliminarea 

acestora sau obligarea intrării în legalitate de către departamentul competent înștiințat; 

-ridicarea, îndepărtarea autoturismelor parcate pe domeniul public:  pe spațiile verzi; pe 

trotuar;în stațiile de autobuz; pe trecere de pietoni; în imediata apropiere a unei intersecții etc., 

și restabilirea confortului urban pentru cetățenii sectorului angajați în trafic sau pietonal; 

-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; 

-asigurarea de probe juridice, precum și soluționarea multor cazuri instrumentate de Secțiile 

de Poliție, Investigații Criminale, Brigadă Rutieră și a unor dosare civile și penale aflate pe 

rolul autorităților judecătorești; 

-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;  

-creșterea încrederii și satisfacției cetățenilor, beneficiarii direcți ai serviciilor acordate, și 

susținerea activității sistemului de monitorizare și supraveghere video în cadrul sectorului 2 

prin solicitarea montării de noi camere video, periodic, în diverse locații și puncte de interes 

necesare menținerii ordinii și liniștii publice.  

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

 

Obiectiv - Coordonarea operaţională și menţinerea legăturii  permanente cu efectivele 

aflate în misiuni 

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

operative, forţelor şi mijloacelor angajate în acţiuni-Verificarea în baza de date a MAI a 

persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări -   Au fost verificate un nr. de 16.448  

autovehicule și 21.842 persoane.           

2. Păstrarea şi distribuirea armamentului. Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 au  

la dispoziție pistoale Glock cu muniție de război. Dispecerii de serviciu au distribuit zilnic 

pistoalele și muniția aferentă, personalului poliției locale cu drept de utilizare a acestor 

mijloace de apărare. 

3. Primirea, centralizarea, stocarea, prelucrarea și comunicarea factorilor de decizie a tuturor 

informațiilor provenite de la organele de stat, de la societatea civilă și cetăteni, din activitățile 

și acțiunile aflate în desfăsurare. 

4. Primirea, înregistrarea și evidența reclamațiilor, sesizărilor, solicitărilor, petițiilor si a 

adreselor – 44.443 înregistrări. 
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Indicator de performanță – nr. evenimente apărute/nr. evenimente rezolvate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

2.4.5 Activitatea desfășurată în domeniul circulației pe drumurile publice. 

Obiectiv Asigurarea respectării reglementărilor privind circulația rutieră pe raza 

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

prin : 

Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, 

în locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru 

persoanele cu handicap, pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și 

accesul pe  anumite sectoare de drum, pentru oprirea și staționarea neregulamentară, pentru 

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

către pieton, aplicându-se 4.584 sancțiuni, 1.451 avertismente scrise în valoare de 1.143.614 

lei.  

Indicator de performanță - Nr. de sancțiuni aplicate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

 Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice. 

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

conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice - 527 acțiuni. 

2.Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea  neregulilor constatate 

privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere și acordarea 

asistenței în zonele unde se aplică marcaje rutiere s-au desfășurat – 377  acțiuni. 

3.Participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale cum sunt ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială și 

alte asemenea fenomene, pe drumurile publice, toaletări pomi, asfaltări, Electrica, Distrigaz, 

ADP, Tehnologica, Enel, Apa Nova, Supercom, Radet – 188  acțiuni. 

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

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

procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-

artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se 

desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane s-au desfășurat  76 activități; 

5.Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de 

circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială  pe raza 

teritorială de competenţă, precum și, acordarea sprijinului unităților/structurilor teritoriale ale 

Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea traficului s-au desfașurat 42 planuri de 

acțiune; 

6.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 88  accidente rutiere. 

Soluționarea sesizărilor  primite în scris 2.561,  telefonic 5.532, fax sau prin e-mail, în 

număr total de  717; 

 

Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor de circulație pe raza sectorului 2 prin 

identificarea autovehiculelor  fără stapân sau abandonate 

1.Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului în număr de 2.002 

autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 
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2.Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției Române pentru  

identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru ridicarea 

acestora a 2.002 autovehicule; 

3.Întocmește referate/dosare de specialitate cu auto abandonate identificate pe raza 

sectorului 2 pentru Serviciul Juridic: 835; 

4.Auto abandonate/fără stăpân ridicate de către ADP S2 – 104 auto.  

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu-Realizat 

 

 

3. STAREA DE MEDIU 

3.2  Disciplina în construcții și afișajul stradal –  

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. efectuarea de controale pentru identificarea construcțiilor cu caracter permanent/provizoriu 

executate atât pe domeniul public, cât și pe domeniul privat al municipalității; 

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

6. verificarea respectării normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice 

altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de 

desfășurare a activității economice; 

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

activităților de alimentație publică; 

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

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

începere de lucrări; 

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

demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul 

public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în 

administrarea autorităţilor administrației publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de 

interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertății de acțiune a personalului 

care participă la aceste operațiuni specifice; 

11.  acțiuni de control întreprinse, în subordonarea operațională a M.A.I., în comun cu Poliția 

Sector 2/ SICE/ DSP/ ANSVSA vizând respectarea masurilor de protecție sanitară (Piețe 

Obor/ Delfinului/ unități de învățămant/ complexe comerciale); 

       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  154 

Dispoziții de  Desființare  pe cale  administrativă.  

Au fost întreprinse 87 de acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de 

constatare și sancționare a contravențiilor. 

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

au fost  identificate  un număr  de 415 imobile aflate în stadiu  de  degradare. 

     Au fost transmise Direcției Venituri Buget Local Sector 2 un număr de 51 note tehnice 

pentru supraimpozitare. 
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      Totodată, au fost întreprinse 72 acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care 

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

3.518 acțiuni de verificare a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările de 

construcții/demolare. 

       Ca urmare a constatărilor și demersurilor întreprinse, au fost emise un număr de 154 

dispoziții de desființare. 

       Au fost desființate un număr de 84 construcții provizorii ilegale, amplasate pe domeniul 

public/privat al municipalității. 

       Au fost transmise Primăriei Sector 2 un număr de 87 solicitări pentru promovarea 

acțiunii cu obligația de a face, în vederea obţinerii hotărârilor judecătoreşti necesare aducerii 

la îndeplinire a măsurilor dispuse în procesele - verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor, la termenele stabilite. 

        Au fost transmise Primăriei Sector 2/Poliției Locale Sector 2 – Direcția Juridică, 258 

solicitări în vederea  întocmirii proiectului de dispoziție de desființare, pentru lucrările 

executate pe domeniul public/privat  al municipalității. 

       Au fost constatate și transmise organelor de urmărire penală 24 de acte de constatare a 

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

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

fost aplicate un număr de 38 sancțiuni contravenționale.  

Au fost verificați un număr de 28 agenți economici care au solicitat autorizații și vize pentru 

desfășurarea activității de alimentație publică. 

Pentru infracțiuni la Legea nr 50/1991, constatate pe raza sectorului 2, au fost prezentate către 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 un număr de 21 astfel de cazuri. 

Total sancțiuni aplicate – 245 

Sesizări soluționate – 4810 

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/controale planificate 

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 

 

3.3 Protecția  Mediului 

 Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului 
Au fost întreprinse următoarele acțiuni :  

•Verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor acestora și luciul de apă în 

colaborare cu Garda Națională de Mediu, Administrația Națională Apele Române, 

Administrația Domeniului Public Sector 2 și S.C. Supercom S.A. –  25 acțiuni; 

•Acțiuni privind verificarea zilnică a salubrizării pe toate tipurile de artere, pe zonele verzi – 

2.360 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) – 792 locații; 

•Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite  corespunzător 

– 30 locații care au fost trimise la Direcția Venituri Buget Local Sector 2  în vederea 

supraimpozitării. Pentru 32 de imobile s-a demarat procedura conform O.G. nr. 21/2002. În 

acest sens, au fost monitorizate 475 de terenuri; 

•Acțiuni de verificare a agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului. S-au 

verificat un număr de 46 agenți economici; 

•Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot conform OMS nr. 119/2014 – 23 

acțiuni; 

•Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de animale de companie cu 

privire la respectarea normelor legale – 56 acțiuni; 

•Acțiuni de verificare a respectării normelor de salubritate și igiena în parcurile de pe raza 

Sectorului 2 de către persoanele fizice. S-au verificat un număr de 36 parcuri; 
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•Acțiuni de 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 număr de 176 artere; 

•Centralizarea și raportarea deșeurilor recuperabile și DEEE-uri către PMB și APMB – 

lunar/anual – 12 raportări; 

•Acțiune privind centralizarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia – 22 locații. În acest 

sens, au fost monitorizate 500 de terenuri; 

•Acțiune cu Direcția de Sănătate Publică, Poliția Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență “Dealul Spirii” București-Ilfov, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorilor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor, pentru verificarea respectării măsurilor cu privire la covid-19 (monitorizare 

piețe, verificare agenți economici) – 80 acțiuni; 

•Acțiune de identificare și sancționare a autovehiculelor staționate pe spațiile verzi – 365 

acțiuni; 

•Acțiune de verificare a respectării normelor de salubritate în cvartalul nr. 1 – s-au verificat 38 

de artere; 

•Verificarea și soluționarea dispozițiilor venite pe grupul de lucru whatsapp – 1.474 (Direcția 

Control) 

Campanii: 

•Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase împreună cu Primăria  Sectorului 2 – 

Serviciul Gospodărie Comunală și S.C Supercom S.A. 

•Campanie privind respectarea obligațiilor de către posesorii de animale de companie 

•Campanie de informare a cetățenilor Sectorului 2 cu privire la programul de colectare al 

deșeurilor  

•Campanie de informare cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19 

Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului 

•Sesizări primite/soluționate – 5.377 

•Total acțiuni/deplasări în teren – 16.802 

•Total sancțiuni aplicate – 1477 în valoare totală de 1.981.870 lei. 

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

Sursa de finanțare – buget local 

Stadiu – Realizat 
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