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Obiectul de activitate şi indicatorii de performanţă ce caracterizează domeniul 

de activitate al instituţiei: 

Poliţia Locală Sector 2 este autoritatea administraţiei publice locale, care 

exercită, în conformitate cu legea, atribuţiile ce îi revin cu privire la respectarea 

ordinii publice, circulaţiei pe drumurile publice, protecţiei mediului, controlului 

comercial, disciplinei in constructii şi evidenţa persoanelor, contribuind prin întreaga 

sa activitate la protecţia comunităţii şi a cetăţenilor, precum şi la sprijinirea 

instituţiilor statului. 

Misiunea Poliţiei Locale Sector 2 

Misiunea Poliţiei Locale Sector 2 este să asigure ordinea şi liniştea publică, 

pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, 

prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor 

şi libertăţilor constituţionale, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului 

necesar funcţionării instituţiilor statului, în conformitate cu prevederile legii. 
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Viziunea Poliţiei Locale Sector 2 

Poliţia Locala Sector 2  îşi propune să dezvolte managementul general prin 

dezvoltarea sistemului de management integrat care să răspundă şi să depaşească 

aşteptările cetăţenilor. 

Valorile Poliţiei Locale Sector 2 

Poliţia Locală Sector 2 consideră drept cheie a succesului cunoasterea 

deplină a cerintelor, asteptărilor si reacțiilor cetățenilor  pentru a obține satisfacția 

acestora în limitele legale și ale resurselor disponibile. 

În acest sens, orientarea către cetăţean este principiul de bază al 

managementului de vârf, care include valori precum: respectul faţă de lege şi 

cetăţean, responsabilitatea socială, integritatea. 

Principalele activităţi ale instituţiei sunt: 

 Menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

 Combaterea încălcării normelor legale privind comerţul stradal; 

 Asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat; 

 Prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind protecţia 

mediului; 

 Verificarea respectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, a 

legalităţii amplasării materialelor publicitare, cât şi identificarea imobilelor 

aflate în stare avansată de degradare; 

 Prevenirea şi combaterea încălcării normelor  în domeniul circulaţiei pe 

drumurile publice; 

 Atribuţii în domeniul evidenţei persoanei. 

 

Indicatorii de performanţă ce caracterizează domeniul de activitate al 

Poliţiei Locale Sector 2 sunt: 

 procent evenimente raportate de cetăţeni şi rezolvate favorabil; 

  număr fapte antisociale depistate şi rezolvate; 

  micşorarea timpului de reacţie la declanşarea unei acţiuni dispuse; 

  numarul proceselor – verbale  lovite de nulitate contestate în instanţă; 



  gradul de satisfacţie al cetăţenilor faţă de serviciile prestate de Poliţia Locală; 

 număr de patrule mixte şi număr de acţiuni comune cu Poliţia Sector 2; 

 număr acţiuni corective închise în termen; 

 timp mediu de răspuns la solicitările cetăţenilor; 

 număr de acţiuni de control în vederea respectării legislaţiei specifice în domeniul 

construcţiilor, conform abilitărilor. 

 

Informaţiile referitoare la satisfacţia clientului cuprind: 

    - feed-back-ul referitor la serviciile prestate; 

    - informaţiile referitoare la nevoile clienţilor/cetăţenilor. 

           Anul 2015 a reprezentat o perioadă complexă din punct de vedere operativ şi 

importantă pentru Poliţia Locală Sector 2, în calitatea sa de instituţie responsabilă cu 

ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, în comunitatea Sectorului 2,  un sector 

mare  ca suprafață  și densitate a populaţiei, la nivelul Municipiului Bucureşti şi în 

continuă  dezvoltare.  

Evoluția indicatorilor de apreciere ai serviciilor oferite populației de 

către Poliția Locală Sector 2, înregistrează și în acest an un trend pozitiv. 

Analiza efectuată de către personalul de specialitate, din cadrul Biroului 

Relații Publice și Arhivă, scoate în evidență că activitatea Poliției Locale 

Sector 2 este apreciată ca fiind excelentă,  foarte bună  și bună,  de către 

91% dintre cetățenii chestionați și doar 9 % sunt nemulțumiți.  

În anul 2015, datorită stabilităţii structural-organizatorice, continuităţii 

obiectivelor stabilite, efortului depus de poliţiştii locali, precum şi asigurării 

resurselor necesare desfăşurării activităţii curente, au fost obţinute unele din 

cele mai bune rezultate, astfel că s-a reuşit să se asigure siguranţa 

cetăţeanului la cel mai înalt nivel din ultimii  ani. 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 91% al celor ce 



văd o evoluţie în bine a instituţiei. Pentru o analiză obiectivă a situaţiei 

luăm în considerare şi cei 9% 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. 

Managementul organizaţional practicat la nivelul instituţiei, adaptat 

continuu la evoluţiile fenomenului antisocial, aplicate în baza unei 

cunoaşteri reale a situaţiei operative, a resurselor şi a capacităţii de acţiune  

s-a axat în principal pe implementarea conceptelor moderne de abordare a 

activităţii poliţieneşti, cu impact major asupra creşterii calităţii serviciilor 

prestate. 

În 2015 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 20%, 

nemulțumiri legate de  combaterea comerțului stradal ilegal, protecția 

mediului și disciplina în construcții, ceea ce înseamnă că aceste domenii 

vor fi ținte prioritate în următoarea perioadă. 

În urma rezultatului sondajului de opinie realizat în perioada 15 aprilie – 

15 mai  2015, se constată că este nevoie de o mediatizare intensă 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 oficială şi adresele de e-mail și creșterea 

vizibilității online, prin postarea unui număr mai mare de materiale și 

promovarea activităților și realizărilor instituției, 



deoarece un procent de 5% din cei chestionaţi  nu cunosc nici o modalitate 

de contactare, iar 88% nu cunosc modalitatea de acces online.  

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, în special în Zona Colentina,  

prezență mai activă și implicare în combaterea fenomenului de comerț 

stradal neautorizat, în special în Zona Obor și Delfinului, monitorizarea 

activităților de salubrizare și colectare selectivă a deșeurilor,  precum și 

implicarea în rezolvarea problemelor generate de câinii fără stăpân. 

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 2015,  Poliția 

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

Poliția Sector 2.  

Referitor la factorii care afectează activitatea poliţiei, în percepţia 

respondenţilor, aceştia sunt reprezentaţi de: prezenţa şi mobilitatea în sector 

(15% nemulțumiți),  eficacitatea informării (19%  nemulțumiți), birocraţie 

(18% nemulțumiți), abilităţi şi competenţe ale poliţiştilor (14% 

nemulțumiți), lipsa de cooperare a cetăţenilor (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 85%,  au constatat faptul că s-au 

facut pași importanți în ceea ce privește siguranța stradală la nivelul 

acestui sector, prin înființarea Poliției Locale. Datele obţinute în cadrul 

cercetării de faţă, sugerează faptul că la nivelul Sectorului 2, locuitorii se 

simt în mare măsură în siguranţă, fapt asociat cu o rată de victimizare relativ 

scăzută. Analiza pune în evidență și procentul de 15%, în scădere față de 

anul trecut,  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 crescut, 

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 15 unităţi de învăţământ, precum și  

dezvoltarea unor  programe de prevenire, în parteneriat cu ANA, DGPMB, 

ONG-uri  și Inspectoratul Școlar Sector 2. 

 Peste 80% din cetățenii Sectorului 2,  sunt multumiți cu privire la 

noile atribuții ale Poliției Locale Sector 2, 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.  

 87% 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 85% din 

respondenți. 

  O analiză obiectivă a situaţiei ne arată că trebuie să luăm în 

considerare cei 29%  din cei chestionaţi, care sunt de părere că acest 

fenomen se situează la acelaşi nivel şi 24% care sunt de părere că există 

chiar 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 2015 este anul în care 

au fost derulate cele mai multe proiecte şi campanii cu caracter preventiv – 

educativ.  

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 39%, 

dintre respondenți care consideră că nu există fapte de corupție și 37% 

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 Poliției Locale Sector 2, 

cetăţenii percep poliţia ca o instituţie prietenoasă, aflată în slujba cetăţenilor, 

cu o activitate în general bună, dar sesizează şi aspecte negative în 

activitatea acesteia legate în special de prezența și mobilitatea în sector, dar 

și de promptitudinea la solicitări. Datele obţinute în cadrul cercetării 

sugerează faptul că formarea imaginii faţă de activitatea poliţiei este 

influenţată în mai mare măsură de promptitudinea răspunsului la problemele 

cetățenilor. 

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. 

  În ceea ce priveşte descrierea stadiului realizării măsurilor asumate în 

Planul orientativ de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea la nivelul Municipiului 



Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, Poliţiei Locale  

Sector 2 îi corespund următoarele capitole: 

 

 Capitolul I – BUGET 

 

Raportare cheltuieli, defalcate pe programe: 

Bugetul aprobat pentru anul bugetar 2015 , a fost de 30.969.000 lei, 

din care : 

- buget aprobat pentru cheltuieli de personal 11.542.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.844.000 lei; 

- buget aprobat pentru despăgubiri civile 10.000 lei ; 

- buget aprobat pentru cheltuieli de capital 15.573.000 lei. 

           Totalul cheltuielilor aferente anului 2015, conform execuţiei bugetare 

a fost de 29.539.873,40 lei, din care : 

1. Cheltuieli de personal în valoare de 11.389.751,71 lei 

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 3.438.445,68 lei, din care: 

- Cheltuieli cu energia electrică şi gaze naturale 246.164,91 lei 

- Cheltuieli cu apa canalizare şi salubritate 42.807,66 lei 

- Cheltuieli cu furnituri de birou 99.598,17 lei 

- Cheltuieli carburanți si lubrifianți 364.956,48 lei 

- Cheltuieli pentru piese de schimb 379.471,18 lei 

- Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţii, internet 172.294,27 lei 

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

transmisia de date privind monitorizarea video, reparaţii calculatoare 

şi imprimante, etc. 722.763,99 lei 

- Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare 

105.344,12 lei 

- Cheltuieli pentru reparații curente 28.347,55 lei 

- Cheltuieli pentru materiale sanitare 3.999,84 lei 

- Cheltuieli cu uniforme şi echipament conform HG 1332/2010 , în 

valoare de 357.536,20 lei 



- Cheltuieli pentru achiziție obiecte de inventar 171.367,63 lei 

- Cheltuieli pentru deplasari, detașări, transferări 25.164,14 lei 

- Cheltuieli pentru achiziții de cărți și publicații 2.912,76 lei 

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

378.508,75 lei 

- Cheltuieli cu protecţia muncii 167.675,23 lei 

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, prime de asigurare non-viata, etc. 

169.532,80 lei 

3. Cheltuieli de capital în valoare de 14.713.189,03 lei 

4. Despăgubiri civile în valoare de 3.111,60 lei 

5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -4.624,62 

lei  

Execuţia bugetară aferentă exerciţiului bugetar 2015 s-a realizat în 

proporţie de 95.38 % faţă de bugetul aprobat . 

Stadiu – realizat 

 

 

Capitolul  II – COMUNICAȚII 

 

Societatea informaţională presupune utilizarea intensivă a informaţiei în toate 

sferele activităţii  Poliţiei Locale Sector 2. 

Internetul, telefonia mobilă, staţiile de emisie recepţie, monitorizarea video, 

prezenţa on – line a instituţiei, interacţiunea prin internet (on – line ) a instituţiei  cu 

cetăţenii, interacţiunea cu diverse instituţii şi parteneri, sistemul vocal integrat 

interactiv (sesizări VIIS)  au permis dezvoltarea societăţii informaţionale din cadrul 

Polţiei Locale Sector 2.  

Poliția Locală Sector 2 este de  operator de date cu caracter personal și  a 

adoptat  măsuri tehnice şi organizatorice pentru securitatea datelor cu caracter 

personal prelucrat: 

- dispeceratul este asigurat într-o încăpere securizată, 



- computerul pentru interogarea bazei de date, este instalat într-o încapere din incinta 

dispeceratului, iar accesul este permis doar persoanelor autorizate de conducerea 

instituției și avizate de STS prin autentificarea certificatelor digitale (5 utilizatori), 

- cei cinci utilizatori au propriul cont de utilizator și parolă, 

- instruirea personalului este conform actelor normative în vigoare 

- sistemul informațional refuză automat parola dupa 3 introduceri greșite ale parolei, 

- utilizatorii accesează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea 

atribuțiilor lor de serviciu, 

- datele sunt stocate în registre,  

- înregistrarea imaginilor se face într-o încăpere securizată, 

- stocarea înregistrărilor se face pe un terminal securizat la care are acces un număr 

restrâns de persoane,  

- execuția copiilor de siguranță se face pe suport optic. 

 Poliția Locală Sector 2 a asigurat: 

- funcționarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de 

mijloace și sisteme informatice, prin supravegherea și întreținerea 

infrastructurii hardware și software a echipamentelor IT; 

- funcționarea neîntreruptă a legăturilor prin toate mijloacele de 

comunicații prin controlarea exploatării și  întreținerea materialelor de 

comunicații; 

Buget - local 

Stadiu – realizat 

 

Capitolul  IV  DEZVOLTARE SI  ADMINISTRAȚIE 

 

1. Gestiunea resurselor umane 

A fost asigurată transparenţa condiţiilor de concurs pentru ocuparea 

posturilor de funcţionar public prin publicare în Monitorul Oficial, afişare pe site-ul 

Poliției Locale Sector  2, afişare la avizier, publicare în ziare. Toate persoanele care 

au solicitat informaţii cu privire la  înscrierea la concurs, au fost consiliate în vederea 

ocupării  posturilor vacante. 



A fost asigurată modalitatea de dezvoltare a carierei funcționarilor publici prin 

ocuparea unei funcții publice de nivel superior celei deținute ca urmare a îndeplinirii 

condițiilor prevăzute de lege și a promovării concursului sau examenului organizat 

în vederea promovării. 

 S-a asigurat mobilitatea funcționarilor publici prin modificarea raporturilor de 

serviciu atât în interesul instituței, cât și al funcționarului public.  

Prin elaborarea planului de ocupare în mod adecvat  s-a asigurat eficientizarea 

nevoilor de resurse umane și de formare.   

Dezvoltarea competențelor angajaților  s-a concretizat prin: 

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

personalului instituției; 

 Asigurarea participării la cursurile organizate de Institutul de 

Studii pentru Ordine Publică al Ministerului Afacerilor Interne; 

 Asigurarea participării la cursuri de specialitate, după analizarea 

necesităților instituției ; 

 Organizarea unui curs pe teme de corupție și integritate, pentru 

întreg personalul, ca urmare a implicării a doi polițiști locali în 

fapte de corupție; 

Rezultate obținute de Biroul Resurse Umane, Salarizare și Protecția Muncii. 

- Cursuri perfectionare 14 din care: 

- cursuri de specialitate 26 funcționari 

- cursuri anticorupție și integritate 250 funcționari 

Total personal operativ DOPPO - 49 polițiști locali au efectuat curs la M.A.I. 

Asigurarea unui corp stabil de funcționari publici s-a concretizat 

prin: 

 Elaborarea planului anual de ocupare al funcțiilor publice; 

 Întocmirea anchetei locurilor de muncă vacante; 

 Gestionarea bazei de date a funcționarilor publici; 

 Atragerea și descoperirea personalului pentru ocuparea locurilor 

vacante; 



 Organizarea concursurilor de recrutare profesională; 

 Organizarea concursurilor de promovare în clasă și în grad; 

 Gestionarea dosarelor profesionale. 

Personal angajat IANUARIE 2015- 336 din care: 

             - plecați cu acordul părților - 6; 

             - pensionați -1; 

 - deces – 2; 

             - angajați - 8; 

             - transferați - 1 . 

Personal angajat DECEMBRIE 2015- 332. 

 

2. Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la 

reprezentarea în instanțele de judecată. 

Indicatori de performanţă: nr. procese câștigate/nr. total procese. 

Ţinta: 100% din total procese. 

Obiectivul specific s-a concretizat prin:  

 Reprezentarea și susținerea instituției în instanțele de 

judecată; 

 Asigurarea de asistență juridică compartimentelor instituției 

precum și a personalului din aparatul propriu; 

 Gestionarea și urmărirea proceselor verbale emise de 

polițistii locali, pâna la achitarea amenzilor sau pâna la 

recuperarea acestora prin executarea silită. 

Rezultate obținute de Biroul Legislație, Juridic, Evidență Contravenții. 

Dosare înregistrate 153 din care: 

             - dosare câștigate - 60; 

             - dosare pierdute -8; 

             - dosare pe rol - 85; 

             - dosare având ca obiect transformare amendă în muncă în 

folosul comunității. 



Cheltuieli de judecată achitate – 2.911,60 lei. 

Recuperare debit agent Balaianu – 3.168,37 lei. 

Procese verbale înregistrate 9.926 din care 504 avertismente si 5.832 

transmise către executare silită. 

Valoare procese verbale înregistrate 4.134.880 lei. 

 

3. Creşterea eficienţei şi a transparenţei în activitate a instituţiilor 

Prin reforma administraţiei publice s-au urmărit respectarea principiilor 

comunicării, transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii, coerenţei în 

administraţia publică. 

Activitatea Registraturii s-a concretizat prin 24.567 înregistrări din care : 7.786 

au fost sesizări, 3.710 solicitări, 6.311 răspunsuri petenți, 12.018 adrese, 93 referate 

clasare, 696 redirecționări către alte instituții abilitate. 

Prin dispeceratul  instituţiei au fost efectuate 25.131 identificări din care 13.810 

pentru persoane si 11.321 pentru auto. 

 În vederea  „Îmbunătăţirii interfeţei dintre Poliţia Locală Sector 2 şi 

comunitate” am elaborat şi publicat o serie de articole în publicaţia Primăriei 

Sector 2 „Foişorul de foc”, publicaţie cu un tiraj de câteva mii de exemplare, 

distribuit pe toată raza teritorial administrativă a Sectorului 2. 

 Am elaborat  12 articole de promovare a Poliției Locale Sector 2  în 

publicația „VOLUNTARUL”  a Diviziei Civice Voluntare. 

 

4. Eliminarea blocajelor birocratice, consolidarea şi lărgirea cadrului de 

participare a societăţii civile la procesul decizional. 

Reducerea birocraţiei în activitatea cu publicul”, stabilită pentru anul 

2015 s-a materializat prin: 

- utilizarea tehnologiei informatice performanțe prin crearea posibilităţii de 

comunicare a cetăţeanului pornind de la site-ul instituţiei; 

- reconstrucţia site-ului  PLS2, mult mai accesibil pentru cetăţean; 

- construcția unei pagini de Facebook, oficiale, actualizată zilnic; 

- actualizarea permanentă  a bazei de date puse la dispoziţia cetăţeanului. 



 

5. Creşterea eficienţei şi transparenţei în activitatea Poliţiei Locale constă 

în soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni în timp optim, 

prezentarea activităţilor proprii şi a rezultatelor obţinute prin mijloacele media şi  

prin încurajarea participării active a tinerilor la viaţa comunităţii şi la soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă prin iniţierea unor acţiuni cu implicarea acestora. 

În acest sens s-au urmărit dezvoltarea unor programe comunitare de promovare a 

voluntariatului în prevenirea criminalităţii, protecţia mediului, dar şi continuarea 

derulării proiectelor „Poliţist local voluntar – viitorul siguranţei în şcoli” şi 

„Poliţist pentru o zi”.  

 

6.   Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de 

campanii de promovare a imaginii PLS2 și realizarea de  

parteneriate/proiecte/campanii de informare 

Poliția Locală Sector 2 a procedat la :   

 Informarea societății civile cu privire la atribuțiile 

instituției- site/Facebook – 114 materiale publicate; 

 Dezvoltarea și derularea de campanii de 

informare/proiecte/parteneriate – 18 campanii de informare, 

educare și conștienizare și 7 proiecte; 

 Dezvoltarea unor campanii/sesiuni de prevenire în unități de 

învățământ, în parteneriat, pe teme de violență, educație 

civică și juridică a elevilor, antidrog, educație ecologică – 

2200 de elevi; 

 Asigurarea accesului cetățenilor la informații de interes 

public – 7400 solicitări de informații de interes public; 

 Asigurarea participarii cetățenilor la audiențe – 82 audiențe; 

 Realizarea unui sondaj de opinie, anual, cu realizarea 

analizei datelor pe zone și ani. 

În anul 2015 au fost primite 82 scisori de mulțumire din partea cetățenilor. 



 

7. Management  instituţional 

Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemului de Management 

Integrat prin asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință 

și cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.  

Poliția Locală Sector 2:  

 Dezvoltă, operează, monitorizează, menține și îmbunătățește 

Sistemele de Management implementate; 

 Evaluează periodic eficiența Sistemul de Management 

Integrat, prin măsurarea indicatorilor de performanță ai 

obiectivelor stabilite; 

 Stabileşte un Plan de obiective pentru principalele procese 

desfăşurate de Poliţia Locală Sector 2 - 117 proceduri 

elaborate si revizuite ; 

 Identifică riscurile de sănătate și securitate ocupațională, de 

securitatea informației și aspectele semnificative de mediu; 

 Colaborează cu organismele de certificare în vederea 

efectuării auditului de supraveghere/recertificare a SMI; 

 Stabilește măsuri de îmbunătățire a SMI si SCIM în urma 

acțiunilor preventive/corective, a analizelor efectuate de 

management și a recomandărilor organismului de 

certificare. 

Îmbunătățirea performanțelor SMI și SCIM prin gestionarea 

eficace a riscurilor și tratarea în proporție de 100% a riscurilor 

semnificative și majore s-a concretizat prin:  

 Identificarea riscurilor împreună cu proprietarii de proces-

395 riscuri identificate; 

 

 



8. Prevenirea si combaterea corupţiei interne 

 instituirea unui sistem permanent de verificare a funcţionarilor care lucrează 

cu publicul, precum şi a un sistem sancţionator pentru nerespectarea 

legislaţiei; 

 iniţierea şi derularea misiuni de audit intern  pentru urmărirea respectării 

cadrului legal privind modul de aplicare a procedurilor de achiziţie publică; 

corespondenţa dintre solicitările de achiziţii şi necesităţile reale justificate şi 

programate, respectiv misiuni de audit intern ce au vizat modul de organizare 

şi evidenţă a gestiunilor de valori materiale, valorificarea inventarierii 

patrimoniului, organizarea contabilităţii şi conducerea evidenţei contabile a 

cheltuielilor efectuate din fonduri alocate de la bugetul local; 

 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; 

 organizarea unui curs pe teme de corupție și integritate, pentru întreg 

personalul,  ca urmare a implicării  unui polițist local în fapte de corupție. 

Implementarea strategiei naţionale anticorupţie; 

 prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu instituţiei;  

 aplicarea codurilor de etică funcţionarii publici; 

 evaluarea funcţionarilor publici în baza unor criterii de performanţă în raport 

cu un serviciu public bine definit; 

  asigurarea transparenţei condiţiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de 

funcţionar public etc; 

 creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne 

prin adoptarea unui plan de măsuri care să diminueze factorii de risc care 



favorizează corupţia şi  îmbunătăţirea activităţii structurilor interne care 

gestionează această activitate; 

 monitorizarea gradului de percepție al personalului Poliției Locale Sector 2 și 

al cetățenilor  față de fenomenul de corupție și integritate; 

 implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015, prin elaborarea 

Planului anual de acțiuni și al Inventarului măsurilor preventive anticorupție la 

nivelul instituției; 

 realizare Campanii de informare a personalului și cetățenilor pe anticorupție și 

integritate. 

 

9. Dezvoltarea urbană a Sectorului 2 

Identificarea lucrărilor de construcții/construcții provizorii 

realizate/amplasate în regim autorizat/neautorizat  s-a realizat prin: 

 Acțiuni  de verificare a autorizațiilor de construire/desființare 

pentru lucrările de construcție/demolare – 2.473 acțiuni; 

 Acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care nu 

respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale 

părții carosabile și pietonale – 105 acțiuni; 

 Acțiuni de demolare a construcțiilor provizorii amplasate pe 

domeniul public sau privat al municipalității – 9 construcții 

ilegale desființate; 

 Acțiuni  de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale 

de constatare și sancționare – 73 acțiuni; 

 Solicitări adresate PS2 în vederea promovării acțiunii cu 

obligația de a face la Judecătoria  Sector 2 și obţinerea 

hotărârilor judecătoreşti necesare aducerii la îndeplinire a 

acestor măsuri în cazurile în care contravenienţii nu au dus la 

îndeplinire măsurile sancţionatorii complementare dispuse în 

procesele - verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor, la termenele stabilite – 21 solicitări 



 Solicitări adresate PS2 în vederea  întocmirii proiectului de 

dispoziție de desființare pentru lucrările executate pe domeniul 

public/privat  al municipalității – 16 solicitări 

  Constatarea infracțiunilor în conformitate cu art. 61 din NCPP 

și  transmiterea unui nr. 2 acte de constatare organelor de 

urmărire penală, 

 Acțiuni de verificare finalizate prin întocmirea și transmiterea 

unui număr de 19 informări către conducerea Primăriei Sector 2 

și 273 comunicări către alte instituții.  

 Participarea împreună cu reprezentați din cadrul Primăriei 

Sectorului 2 și Administrației Domeniului Public Sector 2 la 

trasarea unui nr de 86 amplasamente de mobilier urban pentru 

comercializare flori și  10 amplasamente de mobilier urban 

pentru  comercializare carte -  presă în vederea emiterii de către 

Primăria Sectorului 2 a avizelor de amplasare. 

 Urmare a solicitărilor Secției 6 Poliție au fost organizate un 

număr de 4 acțiuni pe timp de noapte, comune cu alte instituții 

respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția 

Antifraudă etc., soldate cu aplicarea de sancțiuni 

contravenționale cât și cu constatarea unor fapte de natură 

penală și sesizarea organelor în drept. 

 În vederea preîntâmpinării unor aspecte ce pot fi generate de 

neîndeplinire a cerințelor legislației specifice privind apărarea 

împotriva incendiilor au fost verificate documentațiile care au 

stat la baza autorizării unor obiective cu impact asupra 

populației cum ar fi MEGA MALL Pantelimon, Stadionul 

Dinamo precum și Arena Națională, luîndu-se totodată legătura 

la fața locului cu factorii de conducere ai acestora care ulterior 

au fost avertizați cu privire la obligațiile pe care le au privind 



finalizarea lucrărilor ce au făcut obiectul anexei nr. 2 la 

procesele verbale de recepție la terminarea  lucrărilor cât și a 

obținerii autorizațiilor/avizelor astfel cum au fost solicitate prin 

actele administrative verificate. 

 

Rezultate obținute de Serviciul Disciplina în Construcții 

- Sesizări primite/soluţionate – 2.473 

- Total acţiuni – 893 

- Construcții ilegale demolate - 9 

- Total sancţiuni aplicate – 138  în valoare totală de 26 lei. 

Buget – local, parteneri 

Stadiu - realizat 

 

Capitolul IX – INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COMPETITIVITATE 

 

Reducerea activităților de comerț neautorizat 

În vederea “Reducerii activităților de comerț neautorizat” s-au 

desfăşurat următoarele  acțiuni privind: 

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat, în zona 

comerțului stradal neautorizat – 760 acțiuni; 

 Verificarea comercianţilor de produse specifice sărbătorilor -  

(1 si 8 Martie, Paște, Sarbători de iarnă) 113 

SC/PF/AF/eveniment;  

  Verificarea agenţilor economici care au deţinut agregate   

frigorifice/ terase sezoniere pe domeniul public – 58  

SC/PF/AF;  

  Verificarea agenţilor economici privind deţinerea autorizaţiilor 

de comercializare produse agroalimentare,   acte de provenienţă 

marfă, afişare preţuri – 610 SC/PFI/Întreprinderi 

individuale/Producători; 



 Acțiuni privind interzicerea desfacerii și comercializării  

băuturilor alcoolice în zona stadioanelor –41 SC/41 acțiuni; 

 Verificarea  vânzărilor cu preț redus, desfășurate în  perioadele 

stabilite prin lege – 1 SC/1 acțiuni; 

 Verificări  privind legalitatea funcționării barurilor și cluburilor, 

în colaborare cu Poliția Sector 2, ITM, OPC, ISU și SIF Sector 

2 – 15 acțiuni; 

 Verificarea producătorilor din piețele agroalimentare privind 

deținerea documentelor necesare desfășurării activității – 566 

amplasamente verificate; 

 Acțiuni de verificare a legalității funcționării agenților 

economici cu profil de activitate de alimentație publică – 52 

acțiuni/208 S.C;  

 Acțiuni comune cu Secțiile 6,7,8,9 Poliție în vederea verificării 

respectării interdicției de comercializare a băuturilor alcoolice 

și produselor din tutun în imediata vecinătate a unităților de 

învățământ; 

 Activități de valorificare și distrugere a bunurilor confiscate, 

precum și de predare-primire a produselor alimentare și 

nealimentare-13 convocări comisii și 1 protocol încheiat în 

vederea valorificării bunurilor de consum cu grad ridicat de 

perisabilitate; 

 Acțiuni de verificare a legalității funcționării agenților 

economici-au fost sancționate cu suspendarea activității – 28 

agenți economici; 

Acțiunea de gestionare și predare în scopul valorificării mărfurilor 

confiscate. 

          În vederea evaluării și  predării mărfurilor confiscate și intrate, potrivit 

legii, în proprietatea privată a statului, s-a întrunit comisia de evaluare, 

ocazie cu care s-au predat produse în valoare  totală de 57.402 lei 



         Cantitate marfă confiscată 

- Alimentare  în valoare totală de – 18.376 lei 

- Nealimentare  în valoare totală de – 23.170 lei 

- Origine animală  în valoare totală de 10.000 lei. 

- Țigări  732 pac/5.856 lei 

Rezultate obținute de Serviciul Control Comercial 

- Sesizări primite/soluţionate – 559 

- Total acţiuni – 1.650 

- Total sancţiuni aplicate –514 în valoare totală de 183.350 lei. 

Protecţia consumatorului și apărarea contra incendiilor. 

 colaborarea cu instituţiile statului şi cu structurile societăţii civile în 

domeniul protecţiei consumatorului; 

Buget – local 

Stadiu – realizat 

 

Capitolul X – INTERNE( LINIȘTE ȘI ORDINE PUBLICĂ) 

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

 Asigurarea unui număr suficient de patrule mobile, atât ziua cât 

şi noaptea, în zonele de competenţă; 

 Instituirea zonei specială de siguranță publică în zona Petricani 

și zona Obor; 

 Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în 

vederea asigurării măsurilor de ordine și liniște publică; 

 Realizarea unui sistem modern de abordare a acțiunilor și 

misiunilor specifice măsurilor de ordine publică;  

  Cunoaşterea în timp real şi util a condiţiilor concrete, specifice 

ale locului de desfăşurare a misiunilor, cu ajutorul celor 214 de 

camere de supraveghere de pe raza sectorului 2;  

 Creşterea gradului de siguranţă socială în zonele Baicului și 

Petricani; 



 Participarea cu reprezentanții altor instituții, la luarea masurilor 

ce se impun în caz de situații de urgență sau alte acțiunii. 

          Rezultate obținute de Serviciul Ordine Publică 

- Sesizări primite/soluţionate – 2,810 din care 1,758 telefonice 

și 1.025 scrise. 

- Total sancţiuni aplicate – 6,090  în valoare totală de 2.580.755 

lei. 

- Avertismente 193 

 

2. Asigurarea respectării normelor legale privind circulația rutieră 

In vederea “Asigurării respectării normelor legale privind circulația 

rutieră” s-au desfășurat următoarele activități : 

 Constatarea contravențiilor și aplicarea de sacțiuni 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 2699 sanctiuni, 

115 avertismente scrise în valoare de 1.309.812,5 lei 

 Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea  

îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei 

pe drumurile publice - 470 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 – 371  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 – 289  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 desfasurat   61  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 101 

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 120 accidente rutiere. 

 Soluționarea sesizărilor  primite în scris,  telefonic, fax sau prin 

e-mail, în număr de 3.419;   



 Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând 

domeniului public sau privat al statului în număr de 258 

autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2; 

 Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției 

Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului 

autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru ridicarea acestora a 

267 autovehicule. 

 Rezultate obținute de Direcția Ordine Publică și Pază Obiective. 

- Sesizări soluționate  6.277  –  din care:  

                - telefonice -4.660 

                - scrise -1.617 

- Persoane conduse la Secțiile de Poliție -27 

- Conflicte aplanate -178 

- Persoane legitimate -7.115 

- Urmăriți generali/locali  -8 

Valoare sancțiuni -3.890.567,5 lei. 

 

3. Depistarea persoanelor ce locuiesc făra forme legale s-a concretizat 

prin: 

 Însoțirea și protecția reprezentaților D.G.A.S.P.C  Sector 2 

prezenți la activități de verificare în teren a persoanelor ce 

beneficiază de asistență socială  - 19 acțiuni; 

 Însoțirea și protecția în teren  a reprezentanților  Serviciului 

Autoritatea  Tutelară  Sector 2 pentru rezolvarea în bune 

condiții a anchetelor sociale  - 48  acțiuni;  

 Deplasarea la domiciliul bolnavilor cu risc, pentru determinarea 

acestora de a se prezenta la Spitalul  de Pneumoftiziologie - 15 

acțiuni;  

 



 

 Acțiuni de verificare a persoanelor care locuiesc fără forme 

legale pe raza Sectorului 2 - 111 acțiuni;  

 Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate 

Biroului de Evidența  Persoanelor -  136 acțiuni;  

 Acțiuni de verificare a cărților de imobil - 39 acțiuni;  

 Acțiuni de punere în legalitate a persoanelor ce încalcă 

prevederile  O.U.G 97/ 2005 - 193 acțiuni;  

 Acțiuni de depistare a persoanelor ce subînchiriază ilegal 

imobilele aflate în patrimoniul D.G.I.P.I Sector 2  - 20 acțiuni  

 Acțiuni de sprijinire a S.C. Apolodor S.A în depistarea 

persoanelor ce locuiesc fraudulos în locuințele administrate de 

aceasta -  51 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 – 15 

actiuni.  

        Rezultate obținute de Biroul Evidența Persoanelor 

- Total acțiuni- verificări  –501 

- Nr. persoane făra forme legale verificate – 4.823 

- Persoane determinate să intre în legalitate – 2.031 

- Acțiuni de insoțire Autoritatea Tutelară - 48 

- Acțiuni pentru determinarea persoanelor bolnave de plamâni  

de a se prezenta la Spitalul de Pneumoftiziologie pentru 

tratament-15 acțiuni 

- Total sancțiuni contravenționale  – 207 din care 5 avertismente  

în valoare totală de 9.160 lei. 

 

 

 



 

 

4. Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin sistemul 

video s-a concretizat prin: 

 Furnizarea  operativă a informațiilor către dispecerat, în vederea 

intervenției rapide în rezolvarea incidentelor de către echipajele 

operative; 

 Cunoașterea zonelor critice monitorizate de către dispecer, în 

vederea creșterii sistemului de monitorizare prin transmiterea 

operativă a informațiilor; 

 Realizează o supraveghere de ansamblu și de detaliu a obiectivelor 

existente în zonele acoperite, precum și o monitorizare a traficului 

rutier; 

 Implementarea Proiectului  „Sistem de supraveghere video şi 

management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi 

prevenirea criminalităţii în Zona PETRICANI și PLUMBUITA” 

 Implementarea Proiectului  “Sistem complex de supraveghere 

video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității 

în zece zone ale sectorului 2 al Capitalei” 

Rezultate obținute de Serviciul Monitorizare-intersecții sector 2. 

- Total incidente sesizate 1.756 din care: 

- incidente comert stradal 943 

- incidente mediu 207 

- incidente ordine publică 228 

- evenimente rutiere 222 

- incendii 44 

- incidente disciplina in construcții 71 

- Total solicitări înregistrări video 360 din care: 

- brigada rutieră 165 (omoruri 27, furturi 9, judecătorie 14, 

Poliția Sector 2-51, persoane fizice 30). 



 

Rezultate obținute de Serviciul Monitorizare - Arealul Ion Creangă 

- Total incidente sesizate 1.358 din care: 

- incidente comert stradal 214 

- incidente mediu 546 

- incidente ordine publică 318 

- evenimente rutiere 106 

- incendii 34 

- incidente disciplina in construcții 78 

- Total solicitări înregistrări video 62 din care: 

- brigada rutieră 31 (cercetări penale-omoruri 12 , furturi 5, 

Politia Sector 2- 14) 

Rezultate obținute de Serviciul Monitorizare – Zona Baicului 

- Total incidente sesizate 1.209 din care: 

- incidente comert stradal 159 

- incidente mediu 373 

- incidente ordine publică 329 

- evenimente rutiere 676 

- incendii 28 

- incidente disciplina in construcții 195 

- Total solicitări înregistrări video 52 din care: 

- brigada rutieră 23 (cercetări penale-omoruri 9, furturi 11, 

Politia Sector 2- 9) 

Rezultate obținute de Direcția Ordine Publică și Pază Obiective. 

- Sesizări soluționate 7.157 din care: 

- telefonice  5.133 

- scrise 2.024 

- Persoane conduse la Secțiile de Poliție - 18 

- Conflicte aplanate 208 

- Persoane legitimate 9.695 

- Urmăriți generali/locali 2 



- Total sancțiuni contravenționale 9.242 din care avertismente 314 

- Valoare sancțiuni 3.576.918 lei 

 

5. Îmbunatăţirea managementului situaţiilor de urgenţă 

Forţele de ordine şi siguranţă publică dn cadrul Poliţiei Locale Sector 2, au 

atribuţii ce vizează situaţiile de urgenţă, ceea ce a dus la îmbunătăţirea 

managementului acestor situaţii de urgenţă. 

Poliţia Locală Sector 2, a colaborat cu autorităţile locale şi alte instituţii de 

resort, în baza protocoalelor încheiate, privind elaborarea hărţilor de risc inclusiv 

introducerea standardelor de alarmare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 

Poliția Locală Sector 2 a informat de îndată, prin orice mijloc, Inspectoratul 

pentu situații de urgență Dealul Spirii București – Ilfov, despre izbucnirea oricărui 

incendiu pe raza sectorului 2 al Municipiului București, inițiind primele măsuri de 

izolare a zonelor, eliberarea căilor de acces. 

Instituția  a participat la asigurarea măsurilor de ordine și de protecție a 

zonelor în cazul producerii unor incendii sau explozii, în vederea facilitării 

intervenției echipajelor destinate salvării și evacuării persoanelor și bunurilor 

acestora. 

 

6.  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 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; 

 Derularea Campania  naţională  de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru 

marcarea Zilei mondiale fără tutun - 31 mai  2015; 

 Derularea Campaniei  pentru marcarea  Zilei  internaţionale de luptă împotriva 

traficului şi consumului  ilicit  de droguri - 26 iunie 2015; 



 Participare la Săptămâna naţională a voluntariatului -11-15 mai 2015; 

 Participare la Campania „Prea rebel să fii  condus!” – 1 octombrie 2015; 

 Participarea activă, prin proiecte și campanii de informare, la implementarea 

Strategiei Locale Antidrog  a Sectorului 2. 

Buget – local 

Stadiu - realizat 

 

Capitolul XIII –MEDIU 

Intensificarea numărului de controale privind nerespectarea 

normelor de protecţia mediului 

Au fost întreprinse următoarele acţiuni  :  

 Verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor 

acestora și luciul de apă în colaborare cu Garda Națională de 

Mediu și cu Administrația Națională Apele Române – 3 acțiuni; 

 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a 

zonelor verzi, a rigolelor -1103 acțiuni; 

 Verificarea/reverificarea respectării normelor de protecția 

mediului și a celor de calitatea aerului de către societățile ce 

desfășoara lucrări specifice de construcții/reabilitări (șantiere, 

lucrări edilitare, lucrări de reabilitare etc) – 195 locații; 

 Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, 

împrejmuite/neîmprejmuite corespunzător- 610 locații; 

 Acțiuni de verificare a agenților economici cu impact 

semnificativ asupra mediului în colaborare cu Poliția Română și 

alte autorități locale și centrale -120 agenți economici; 

 Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot 

conform OMS nr 119/2014 – 17 acțiuni; 

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de 

animale de companie cu privire la respectarea normelor legale – 

75 acțiuni; 



 Acțiuni de verificare a gestionării deșeurilor de către persoane 

fizice/juridice (inclusiv Asociații de proprietari/locatari)-14 

acțiuni; 

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a persoanelor 

fizice și juridice cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin 

privind îndepărtarea zăpezii/gheții și țurțurilor – 420 locații; 

 Centralizarea și raportarea deșeurilor recuperabile și DEEE-uri 

către PMB și APMB-lunar/anual-27 raportări. 

Promovarea conceptului de dezvoltare ecologică și de protecția mediului  

s-a realizat prin:  

 Campanie de informare, în parteneriat cu S.C. ECO-X, a 

elevilor din școlile aflate pe raza Sectorului 2 privind modul de 

colectare selectivă a deșeurilor; 

 Poliția Locală Sector 2 și elevii Colegiului Cantemir Vodă în 

cadrul saptămânii “ Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun ”, au efectuat o vizită la Uzina de Sortare Tehnologică a 

Deșeurilor din cadrul S.C. Supercom S.A; 

  Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului 

 - Sesizări primite/soluţionate – 2.586 

 - Total acţiuni – 4.340 

 - Total sancţiuni aplicate – 358 în valoare totală de 122.630 lei. 

 

Buget – local, parteneri 

Stadiu – realizat 

 

Capitolul XV – DIALOG  SOCIAL  

 

Poliţia Locală Sector 2 a continuat promovarea dialogului şi coeziunii 

sociale prin implicarea ca factor de echilibru în contracararea efectelor 

negative ce apar în sector, 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. În acest sens s-au 

urmărit dezvoltarea unor programe comunitare de promovare a voluntariatului 

în prevenirea criminalităţii, protecţia mediului, dar şi continuarea derulării 

proiectelor „Poliţisti locali voluntar – viitorul siguranţei în şcoli” şi „Poliţist 

pentru o zi”. 

Pe parcursul anului 2015  am  organizat, planificat, coordonat  și gestionat 

un număr  de 18 campanii   de informare și 7 proiecte, inițiate de Poliția 

Locală Sector 2 sau în parteneriat cu  organizații publice, private sau 

organizații non-profit: 

1.1  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. 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, particapare la 

evenimente cultural – sportive și istorice. Am înscris în program un număr 

de 37 voluntari. 

1.2  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 100  de elevi 

sub coordonarea cadrelor didactice și a BRPA.  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. 

1.3  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 opinie, activităților, acțiunilor și 



evenimentelor  organizate de instituție prin distribuirea de afișe, pliante și 

fly-ere.  

1.4  Campanie  naţională  de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru 

marcarea Zilei mondiale fără tutun - privind prevenirea consumului de 

tutun  a elevilor din unitățile de învățământ ; 

1.5  Campania  pentru marcarea  Zilei  internaţionale de luptă 

împotriva traficului şi consumului  ilicit  de drogurI - privind 

prevenirea consumului de droguri  a elevilor din unitățile de învățământ ; 

1.6  Săptămâna naţională a voluntariatului  – implicarea 

elevilor/cetățenilor în activități de voluntariat; 

1.7  Campania „prea rebel să fii  condus!” – privind prevenirea 

consumului de droguri  a elevilor din unitățile de învățământ ; 

1.8   Campanii de informare în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog 

privind prevenirea consumului de droguri în școli, educatie civică și 

juridică a elevilor din unitățile de învățământ ; 

1.9   Campanii de informare în parteneriat cu Directia Generală de Poliție a 

Municipiului București  privind prevenirea violenței în școli, educatie 

civică și juridică a elevilor din unitățile de învățământ ; 

1.10  Campanie de informare cu privire la obligatiile legale pe care le au 

detinatorii/posesorii de animale de companie la mai multe 

ansamblurile de locuinte sector. 

1.11  Campanie de informare cu privire la obligatiile cetatenilor cu 

privire la depozitarea si preluarea deseurilor voluminoase; 

1.12  Organizare, planificare și coordonare  „Săptămâna școala altfel”, în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Sector 2, cu participarea a 300 de 

elevi, pentru care a fost organizat un tur al instituției, prezentarea 

activității instituției și a Serviciilor de Monitorizare, ore de educație 

civică rutieră. 

1.13  Campanie de prevenire a  tâlhăriilor, înșelăciunilor prin telefon  și 

a furturilor din locuințe, în randul Asociațiilor de proprietari în 

parteneriat cu DGPMB și Poliția Sector 2. 



1.14 Campanie de informare - prevenire și combatere a faptelor 

antisociale  în centru și în proximitatea acestora ( persoane asistate în 

centru care suferă de afecțiuni mentale  severe și profunde), în baza 

protocolului încheiat cu Asociația Prietenia; 

1.15  Campanie de educație civică rutieră – în unitățile de învățământ 

preșcolar și școlar din Sectorul 2; 

1.16  Campanie de informare și prevenire „O zi fără accidente rutiere în 

România”, în calitate de partener al Asociației Victimelor Accidentelor 

de Circulație, Federația Română a Foștilor Deținuti Politici și Luptători 

Anticomuniști și Școala Gimnazială nr. 51. 

1.17 Participare eveniment organizat de Primăria Sector 2 la Teatrul 

National „Gala Premiilor de excelență”. 

1.18 Participare activități Proiect „Inovare socială pentru integrarea 

durabilă a femeilor pe piața muncii” desfășurat în parteneriat cu  

Centrul Parteneriat pentru Egalitate. 

1.19 Participare Proiect „ Biblioteca Vie” desfașurat la Centrul Parteneriat 

pentru Egalitate ( redactare, elaborare material, prezentare carieră 

polițist). 

1.20 Participare Proiect „Un viitor  mai  sigur-  îmbunătățirea calității  

serviciilor sociale și de bază pentru copii și tinerii instituționalizați”- 

desfășurat în parteneriat cu  Asociația Fluens – având ca beneficiari copii 

din patru Centre de plasamente din Sectorul 1. 

1.21 Proiect de prevenire a violenței în rândul minorilor sub control 

judiciar – în parteneriat cu DGASPC Sector 2 – având ca beneficiarii 

minorii din Centrul de Primiri Urgențe Cireșarii. 

BRPA a participat, pe parcursul întregului an,  la  acțiuni derulate de 

Poliția Locală Sector 2,  Primăria Sector 2 și/sau în colaborare cu alte 

instituții de ordine publică  – manifestări cultural-sportive, religioase. 

În vederea îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii şi 

pentru a atinge un nivel susţinut de excelenţă în toate aspectele performanţei, 

în vederea implementării modelului de excelenţă EFQM, Biroului Relaţii 

Publice şi Arhivă din cadrul  Poliției Locale Sector 2, a realizat un sondaj de 



opinie, prin completarea ”Chestionarului pentru evaluarea gradului de 

satisfacţie al cetăţeanului faţă de activitatea Poliţiei Locale Sector 2” 

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție, Biroul 

Relaţii Publice şi Arhivă a realizat un sondaj de opinie, prin completarea 

”Chestionarului privind percepția personalului Poliției Locale Sector 2 față 

de fenomenul de corupție” și a derulat două campanii de informare și 

conștientizare privind fenomenul corupției și integrității în rândul 

personalului propriu și al cetățenilor care vin în contact cu Poliția Locală 

Sector 2 – au fost distribuite 15 afișe și  650 de pliante. 

Toate aceste acţiuni şi proiecte derulate, încheierea şi dezvoltarea parteneriatelor 

cu şcoli generale, licee, asociaţii profesionale, alte organizaţii nonguvernamentale, 

pe probleme de salubrizare a teritoriului şi protecţie a mediului înconjurător, 

perfecţionarea comunicării cu societatea civilă în scopul acceptării, înţelegerii şi 

obţinerii sprijinului comunităţii în executarea misiunilor, realizarea unui flux 

informaţional  eficient între Poliţia Locală  a Sectorului 2 şi partenerii sociali cu care 

există relaţii de cooperare, au dus la realizarea tuturor obiectivelor stabilite pentru 

anul 2015. 

Am realizat un dialog eficient cu Asociațiile de proprietari, Liga 

Habitat, Grupul Consilierilor Obștești și  ONG-uri, prin implicarea acestora 

în campanii de informare și programe comunitare. 

Buget – local, parteneri 

Stadiu – realizat 

Concluzii şi propuneri privind măsurile întreprinse pentru remedierea 

deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

Deficiențe la nivelul anului 2015: 

 Anul 2015 a cunoscut și  anumite evoluții negative îndeosebi în ceea 

ce priveşte comportamentul unui poliţist cu implicaţie directă la imaginea 

Poliţiei Locale Sector 2. Întărirea autorităţii poliţistului pentru aplicarea cu 

fermitate a prevederilor legii trebuie să se realizeze concomitent cu întărirea 



disciplinei acestuia, prin revizuirea modului de comportament, îndeosebi în 

relaţia cu cetăţeanul. 

 Adaptarea cadrului legislativ la cerințele actuale, transpunerea 

normelor europene  și uniformizarea cu legislația poliției naționale.  

 

Măsuri întreprinse pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea  

activității instituției:  

-  Creşterea vitezei de reacţie la sesizările cetăţenilor și satisfacerea 

cerinţelor cetăţenilor; 

- 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 ; 

- Includerea în Planul de acţiune pe 2016 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 pe anul 

2016  ce va fi aprobat.  

                                                             Întocmit, 

                                                               Petrescu Maria 

Șef Birou Relatii Publice și Arhivă 
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