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1. Întărirea democrației  elective și a statului de drept care să creeze premisele
resetării mediului politic în România. Lupta împotriva corupției.

1.1 Statul de drept

Obiectiv – Consolidarea integrității și monitorizarea gradului de percepție al cetățenilor și

personalului Poliției Locale Sector 2 față de  fenomenul de corupție

Acțiuni:

 Instituirea unui sistem permanent de verificare a funcţionarilor care lucrează cu publicul,

precum şi a un sistem sancţionator pentru nerespectarea legislaţiei,

 Organizarea unui curs pe teme de corupție și integritate, pentru întreg personalul,

 Aplicarea codului de etică pentru toți funcţionarii publici;

 Monitorizarea gradului de percepție al personalului Poliției Locale Sector 2 și al

cetățenilor  față de fenomenul de corupție și integritate;

 Realizarea de Campanii de informare a personalului și cetățenilor pe teme de

anticorupție și integritate.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

Acțiuni:

 Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015, prin elaborarea

Planului anual de acțiuni și al Inventarului măsurilor preventive anticorupție la nivelul

instituției,



 Creșterea eficienței activităților de prevenire și combatere a corupției interne prin

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

corupția și îmbunătățirea activității structurilor interne care gestionează această

activitate.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Consolidarea integrității prin aplicarea strictă a legislației privind conflictul de

interese și declararea averilor

Acțiuni:

 Actualizarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese și transmiterea către

Agenția Națională de Integritate

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

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

economici și a capitalului în perspectiva dezvoltării economiei. Evitarea derapajelor
economice potențiale într-un an electoral

2.1 Stabilitate

Obiectiv - Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției Locale

Sector 2 până la finele anului 2016

Acțiuni:

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

 Monitorizării utilizării transparente a resurselor bugetare, în aplicarea legilor

specifice achizițiilor publice se utilizează proceduri operaționale întocmite în baza

Ordinului Secretariatului Guvernului nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului

controlului intern/managerial al entităților publice.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Asigurarea organizării și conducerii evidenței financiar – contabile

Acțiuni:

 Efectuarea lichidării și plata cheltuielilor instituției, în conformitate cu legislația ăn

vigoare,

 Fundamentarea proiectului de buget pentru anii 2017-2019,



 Stabilirea măsurilor financiare privind politica de personal,

 Realizarea programului de investiții, în concordanță cu prioritățile stabilite la nivel

local dar și cu necesitățile de funcționare și desfășurare a activității curente a

instituției în parametrii de operativitate și calitate maximi,

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

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Îmbunătățirea gestionării bunurilor din patrimoniul instituției

Acțiuni:

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

Locale Sector 2 în vederea desfăşurării  activităţii la parametrii optimi,  conform cu

politicile şi obiectivele instituţiei;

 Monitorizarea,  urmărirea utilizării eficiente şi conservarea unităţilor de patrimoniu;

 Asigurarea depozitării şi distribuirii materialelor.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Îmbunătățirea utilizării armamentului și autovehiculelor din dotare

Acțiuni:

 Instruirea în domeniul executării tragerilor cu armamentul din dotare și a utilizării

autovehiculelor conform planului de instruire;

 Organizarea modului de utilizare, întreţinere, păstrare, reparare şi aprovizionare cu

piese de schimb, materiale, carburanţi, lubrifianţi conform necesarului.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Asigurarea bazei logistice

Acțiuni:

 Asigurarea funcţionării neîntrerupte a legăturilor prin toate categoriile de mijloace şi

sisteme informatice;

 Controlarea exploatarii, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de

comunicaţii;

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016



3. Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței

administrației publice. Administrația în slujba cetățenilor, standarde de calitate și
standarde de cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii

populației și mediului de afaceri în administrația publică
3.1 Administrație publică eficientă

Obiectiv - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetățenilor prin accesul la informații

de interes public, în conformitate cu legea nr. 544/2001

Acțiuni:

 Asigurarea accesului cetățenilor la informații de interes public,

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

calendaristice,

 Elaborarea programului de audiențe și asigurarea la audiențe a personalului de

specialitate,

 Desfășurarea de Campanii de informare a societății civile cu privire la atribuțiile,

activitățile și  acțiunile/proiectele instituției.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Îmbunătățirea managementului resurselor umane și crearea unui corp stabil de

funcționari publici

Acțiuni:

 Asigurarea actualizării   structurii organizatorice, ștatului de funcții și a ROF-ului,

 Dezvoltarea competențelor angajaților,

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului instituţiei

conform planului anual de pregatire,

 Asigurarea transparenţei condiţiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de

funcţionar public etc;

 Prevenirea riscurilor profesionale și protecția angajaților la locul de muncă;

 Recrutarea personalului, cu respectarea legislației incidente, în vigoare.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016



Obiectiv - Formarea profesională a salariaţilor

Acțiuni:

 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de eficientizare a performanței

personalului angajat, verificându-se gradul de asimilare a cunoștințelor și

îndeplinirea obiectivelor,

 Dezvoltarea carierei funcționarilor în vederea profesionalizării administrației

publice, asigurată prin promovarea în clasă și grade profesionale,

 Susținerea evoluției în cariera publică pe baza participării la programe de

dezvoltare profesională,

 Organizarea de cursuri de instruire anticorupție și integritate sub îndrumarea unui formator

autorizat,

 Adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;

 Actualizarea cunostinţelor şi deprinderilor specifice postului;

 Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru

realizarea activităţilor profesionale.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

3.2  Descentralizare – apropierea administrației de cetățean
Obiectiv – Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ

Acțiuni:

 Introducerea unui sistem de indicatori de monitorizare şi evaluare a furnizării

serviciilor publice şi funcţionării instituţiei, inclusiv gestiunea resurselor umane şi

execuţia bugetară; stabilirea indicatorilor tehnici de performanţă la utilităţile publice;

 Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice;

 Îmbunătățirea comunicării cu alte instituții;

 Reducerea birocraţiei, reducerea costurilor de funcţionare a sistemului administraţiei

publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice de interes local şi

servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronică.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016



Obiectiv - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetățenilor

Acțiuni:

 Îmbunătățirea activității de arhivare prin creșterea numărului de dosare corect

întocmite,

 Îmbunătățirea activității de evidență/ manipulare/ transport/păstrare  copii de siguranță,

 Monitorizarea gradului de satistacție al cetățenilor față de activitatea Poliției Locale

Sector 2,

 Monitorizarea gradului de percepție al personalului Politiei Locale Sector 2 față de

fenomenul de corupție și integritate,

 Îmbunătățirea gestionării corespondenței,  prin sistemul de preluare și înregistrare a

acesteia.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Creşterea eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management Integrat si Sistemului

de Control Intern Managerial de la nivelul Politiei Locale Sector 2 prin îmbunătăţirea

continuă a acestuia

Acțiuni:

 Dezvoltarea, operarea si monitorizarea Sistemelor de Management prin asigurarea

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

 Îmbunătățirea performanțelor SMI și a SCIM prin gestionarea eficace a riscurilor și

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

 Gestionarea informatiilor clasificate cf. Programului de prevenire a scurgerii de

informaţii;

 Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate la nivelul

instituției si a Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015  pentru

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

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

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



Acțiuni:

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

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

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

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

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

consultanței personalului propriu

Acțiuni:

 Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la reprezentarea Poliției

Locale  Sector 2 în instanțele de judecată, pentru câștigarea tuturor proceselor în anul

2016;

 Reprezentarea și susținerea intereselor  Poliției Locale Sector 2 în instanțele de

judecată;

 Consilierea juridică în mod profesional a tuturor angajaților cu respectarea principiilor

legalității, transparenței comunicării și responsabilității;

 Gestionarea și urmărirea proceselor verbale emise de polițistii locali până la achitarea

amenzilor  sau până la recuperarea acestora prin executare silită.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Îmbunătăţirii interfeţei dintre Poliţia Locală Sector 2 şi comunitate

Acțiuni:

 Actualizarea permanentă a Site-ului și paginii de Facebook oficiale;

 Elaborarea și publicarea de articole de presă în Publicațiile „Foișorul de foc” și

„Voluntarul”.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Reducerea birocraţiei în activitatea cu publicul

Acțiuni:

 Utilizarea tehnologiei informatice performanțe prin crearea posibilităţii de comunicare

a cetăţeanului pornind de la site-ul instituţiei;



 Actualizarea permanentă  a bazei de date puse la dispoziţia cetăţeanului.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

3.3 Creșterea siguranței cetățeanului
Obiectiv – Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat desfășurat pe domeniul public/piețe

agroalimentare

Acțiuni:

 Verificarea desfășurarii activităților comerciale;

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor;

 Colaborare cu instituțiile statului și cu structurile societății civile în domeniul

protecției consumatorului;

 Realizarea unor campanii de informare și educare având ca scop promovarea și

informarea privind drepturile consumatorului;

 Campanii de conștientizare a populației în parteneriat cu Asociația Națională pentru

Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România;

Obiectiv:

-  creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul cetățenilor,

Indicatorii de performanță:

- număr cetățeni informați informați,

- număr pliante, afișe diseminate,

- număr campanii organizate.

Sursa de finanțare – buget privat

Termen – 31.12.2016

 Monitorizarea respectării dispozițiilor de Primar privind interzicerea desfășurării și

comercializării băuturilor alcoolice în zona adiacenta stadioanelor Arena

Națională/Dinamo și verificarea respectării acestor dispoziții;

 Identificarea zonelor pretabile comerțului neautorizat;

 Identificarea și sancționarea persoanelor ce desfășoară comerș neautorizat;

 Confiscarea bunurilor expuse spre vânzare.

Sursa de finanțare – buget local

 Termen – 31.12.2016



Obiectiv - Depistarea persoanelor fără adăpost

Acțiuni :

 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,

 Însoțirea și protecția în teren  a reprezentanților  Serviciului Autoritatea  Tutelară

Sector 2 pentru rezolvarea în bune condiții a anchetelor sociale,

 Deplasarea la domiciliul bolnavilor cu risc, pentru determinarea acestora de a se

prezenta la Spitalul  de Pneumoftiziologie,

 Acțiuni de verificare a persoanelor care locuiesc fără forme legale pe raza Sectorului

2,

 Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate Biroului de Evidența

Persoanelor,

 Acțiuni de verificare a cărților de imobil,

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

 Acțiuni de depistare a persoanelor ce subînchiriază ilegal imobilele aflate în

patrimoniul D.G.I.P.I Sector 2,

 Acțiuni de sprijinire a S.C. Apolodor S.A în depistarea persoanelor ce locuiesc

fraudulos în locuințele administrate de aceasta,

 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.

Sursa de finanțare – buget local

      Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică

Acțiuni:

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor,

 Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență,

 Aplanarea conflictelor spontane identificate,

 Instituirea patrulelor în zona specială de siguranță publică conform situației operative

la nivelul sectorului 2,

 Instituirea patrulelor în zona institutiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor

de ordine și liniște publică,

 Realizarea unui sistem modern de abordare a acțiunilor și misiunilor specifice, care să

permită asigurarea stării de normalitate și echilibru în cadrul comunități,i



 Acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a misiunilor, cu ajutorul

camerelor de supraveghere de pe raza Sectorului 2,

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

 Verificarea imobilelor abandonate și identificarea persoanelor care locuiesc fără forme

legale în acestea.

Sursa de finanțare – buget local

      Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Creșterea calității vieții și a siguranței cetățenilor

Acțiuni:

 Verificarea și soluționarea sesizărilor privind nerespectarea normelor legale de ordine

și siguranță publică conform competențelor

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Creșterea calității vieții prin descurajarea actelor infracționale

Acțiuni:

 Monitorizarea zonelor cu risc infracțional crescut pentru  reducerea și descurajarea

actelor infracționale,

 Efetuarea de acțiuni comune cu Secțiile de Poliție de pe raza sectorului 2,

 Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea

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

continuării cercetărilor,

 Depistarea și predarea către secțiile de poliție din sectorul 2 a persoanelor date în

urmărire locală, urmărire generală și internațională.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

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

Sectorului 2, în domeniulviolenței și faptelor antisociale

Acțiuni:

 Promovarea unor programe de consiliere, asistență și educație pentru persoanele cu

probleme de agresivitate, precum și pentru cei care se asociază în vederea săvârșirii de

infracțiuni;



 Elaborarea și derularea de programe de pregătire, sesiuni  de   prevenire a violenței,

consiliere, educație civică și juridică, în parteneriat cu ANA, DGPMB, ISMB,

Inspectoratul Școlar Sector 2, ONG-uri, asociații;

 Derularea unor campanii de informare în domeniul violenței și victimizării;

 Derulare activități în SĂPTĂMÂNA ALTFEL.

Sursa de finanțare – buget local/privat

Termen – 31.12.2016

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

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

Acțiuni:

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

creșterea gradului de implicare;

 Continuarea derulării Proiectului „Polițisti locali voluntari – viitorul siguranței în
școli” - prezentare proiect, prezentare lege voluntariat, training de pregatire a

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

legitimații, campanii de informare, activități de prevenire, participare la evenimente

cultural – sportive și istorice;

Sursa de finanțare – buget local/privat

Termen – 31.12.2016

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

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

participarea la intervenții pentru eliberarea locurilor de parcare; participarea la

intervenții pentru restabilirea ordinii publice.

Sursa de finanțare – buget local/privat

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Prevenirea şi combaterea a traficului şi consumului de droguri

Acțiuni:

 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;



 participare Campania  naţională  de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru marcarea Zilei

mondiale fără tutun;

 Participare Campania  pentru marcarea  Zilei  internaţionale de luptă împotriva traficului şi

consumului  ilicit  de droguri;

 Participare la Săptămâna naţională a voluntariatului;

 Participare la Campania „Prea rebel să fii  condus!”;

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

Locale Antidrog  a Sectorului 2.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice

Acțiuni:

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

parteneriat cu Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, DGPMB;

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

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

 Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi

stimularea voluntariatului.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor privind circulația rutieră pe raza sectorului 2

prin constatarea faptelor care contravin normelor de circulație

Acțiuni:

 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru:

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală,

- în zona rezidenţială,

- în parcuri şi zone de agrement,

- în locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional

pentru persoanele cu handicap,

 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor legale

privind: oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor,accesul interzis,

 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor rutiere

de către pietoni, biciclişti.



Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice

Acțiuni:

 Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza Sectorului 2, având

dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul

exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul

circulaţiei pe drumurile publice

 Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizarea neregulilor

constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor

rutiere şi acordarea asistenţei în zonele unde se aplică marcaje rutiere.

 Participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor

fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie

torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice.

 Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor

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

de competenţă.

 Acordarea sprijinului unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea

măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului.

 Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, pazei locului acestor accidente şi

luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea

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

apropiată unitate sanitară.

 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

şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de

persoane.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

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

identificarea autovehiculelor  fără stapân sau abandonate



Acțiuni:

 Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al

sectorului 2,

 Cooperarea cu unităţile/structurile teritoriale  ale Poliţiei Române pentru identificarea

deţinătorului/utilizatorului autovehicululu si cu ADP Sector 2 pentru ridicarea

acestora.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor

Acțiuni:

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

proprietatea sectorului 2 şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice

locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local al

Sectorului 2,

 Asigurarea unui număr suficient de posturi de pază pentru creşterea eficienţei pazei

obiectivelor

 Comunicarea în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la

aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a

luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice.

Sursa de finanțare – buget local

 Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Efectuarea anchetelor sociale in vederea depistarii persoanelor ce locuiesc fără

forme legale

Acțiuni:

 Verificarea imobillelor pentru identificarea peroanelor care locuiesc fara forme legale.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Dezvoltarea urbană a sectorului 2

Acțiuni:

 Identificarea lucrărilor de construcţii/ construcţii provizorii executate sau aflate in curs

de executie/  amplasate  în regim autorizat/neautorizat;



 Efectuarea controalelor pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără

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

provizoriu;

 Participarea la acţiunile dedemolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate

fără autorizaţie pe domeniul public sau privat prin asigurarea protecţiei perimetrului şi

a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specific;

 Verificarea respectarii normelor legale privind afişajul stradal;

 Controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

 Verificarea şi identificarea imobilelor şi împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de

degradare.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin sistemul video

Acțiuni:

 Identificarea zonelor  critice monitorizate de către fiecare dispecer în vederea creșterii

eficienței sistemului de monitorizare prin transmiterea operativă a informațiilor pentru

o inervenție rapidă în teren;

 Implementare Proiect ,,Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei

şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani ”.

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, îmbunătăţirea calităţii

serviciilor sociale publice prin modernizarea managementului operaţional şi al resurselor

necesare combaterii criminalităţii.

Indicatori de performanţă:

 Creşterea nivelului de securitate socială şi siguranţă a cetăţeanului,

 Creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile publice,

 Monitorizarea unor zone cu risc ridicat de producere a fenomenelor infractionale,

 Supravegherea directa a persoanelor suspecte, pentru determinarea incipienta a fenomenelor

contraventionale si infractionale,

 Descurajarea fenomenului contraventional/infractional si inbunatatirea nivelului de siguranta

sociala si securitate a cetatenilor,



 Prevenirea criminalitatii.

  Sursa de finanțare – buget local/fonduri europene

Termen – 16.02.2016

 Cunoașterea noilor zone supuse monitorizării ca urmare a extinderii sistemului de

monitorizare în zona Petricani-Steaua Roșie- Plumbuita

 Furnizarea unor informații operative către dispecerat și agenților din teren la

solicitarea acestora,  în vederea intervenției rapide la rezolvarea unor incidente de

către echipajele din teren. Furnizarea de imagini video către toate structurile de ordine

publică ca suport în derularea investigațiilor proprii

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

 Implementarea Proiectului “Sistem complex de supraveghere video pentru

creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în zece zone ale sectorului

2 al Capitalei”
Obiectivul specific al proiectului: Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din sectorul

2 al capitalei prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare video a domeniului public,

prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi combatere a

infracţiunilor, imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea managementului

operaţional şi al resurselor necesare combaterii criminalităţii.

Indicatori de performanţă:

 Creşterea nivelului de securitate socială şi siguranţă a cetăţeanului

 Creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile publice

 Înregistrarea evenimentelor pentru realizarea studiilor de caz și achiziția de probe juridice

 Analiza statistică a fenomenului infracţional în arealul de interes

 Monitorizarea unor zone cu risc ridicat de producere a fenomenelor infracționale

 Asigurarea de baze de date pentru analiza evenimentelor

 Supravegherea directă a persoanelor suspecte, pentru determinarea incipientă a fenomenelor

contravenționale și infracționale

 Managementul modern al activităților

 Asigurarea coordonării eficiente a echipelor de intervenție

 Descurajarea fenomenului contravențional/infracțional și îmbunătățirea nivelului de siguranță

socială și securitate a cetățenilor.

Sursa de finanțare – buget local



Termen – 31.03.2016

Obiectiv - Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile

Acțiuni:

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

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

situaţiei de urgenţă

 Gestionarea documentelor privind mobilizarea la locul de muncă

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.03.2016

Obiectiv – Eficientizarea activității în domeniul apărării împotriva incendiilor

Acțiuni:

 Verificarea respectării condițiilor necesare desfășurării normale a adunărilor publice,

în colaborare cu reprezentanții unităților de jandarmi competente teritorial, ai

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii Ilfov și al Poliției Române;â

 Verificarea respectării în stare de funcționare  a căilor de acces, a sistemelor de

anunțare și alarmare precum și a sistemelor de alimentare cu apă în caz de incendiu la

obiectivele situate pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 2;

 Campanii de informare a cetățenilor cu privire la educația anti-incendiu, în funcție de

mijloacele avute în dotare.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Coordonarea operaţională si menţinerea legăturii  permanente cu efectivele aflate

în misiuni

Acțiuni:

 Cunoaşterea permanenta a misiunilor care au fost executate/ în curs de executare,

situaţiei operative, forţelor şi mijloacelor angajate în acţiuni-Verificarea in baza de

date a MAI a persoanelor si autovehiculelor oprite pentru verificari,

 Monitorizarea, verificarea si preluarea directa a semnalelor de la obiectivele asigurate

cu paza

 Păstrarea şi distribuirea armamentului.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016



Obiectiv - Gestionarea documentelor privind mobilizarea la locul de munca

Acțiuni:

 Actualizarea doc. necesare la locul de munca si transmiterea acestora catre centrele

militare de sector si centrele militare judetene din care provin angajatii.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

3.4 Simplificare

Obiectiv – Realizarea programului de achiziții publice pe anul 2016

Acțiuni:

 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;

 Elaborarea /rectificarea proiectului programului anual de achizitii publice.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

8. Dezvoltare socială, cultură, minorități, mediu, tineret și  sport
      8.5 Mediu

Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului

Acțiuni:

 Desfășurarea acțiunilor privind protecția mediului prin intensificarea numărului de

controale asupra persoanelor fizice și juridice;

 Verificarea și soluționarea sesizărilor privind nerespectarea normelor legale de

protecția mediului, conform competențelor;

 Verificarea respectării stării de salubrizare pe raza Administrativ Teritorială a

Sectorului 2 și identificarea imobilelor care nu corespund din punct de vedere al

Protecției Mediului;

 Participarea la elaborarea noului Plan privind Calitatea Aerului în Municipiul
București,  punerea în aplicare a măsurilor impuse de acesta, centralizarea la nivel
local și raportarea către Agenția Națională de Protecția Mediului;



 Participarea la acţiuni de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

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

Sectorului 2, în domeniul protecției mediului

Acțiuni:

 Participare Proiect „Primăvara școlilor” 2016 – în parteneriat cu Primăria Sector 2 și

Inspectoratul Școlar Sector 2

Obiective:

-  creșterea numărului de plantări,

- creșterea volumului de deșeuri colectate selectiv în școli

- organizarea de activități extraccuriculare – expoziții, vernisaje.

Indicatorii de performanță:

- număr arbori plantați,

- volum deșeuri colectate selectiv,

- activități organizate.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

 Participare Proiect „Mărțișorul verde” – în parteneriat cu Eco -X

Obiective:

-  creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul elevilor,

- organizare campanie de informare,

- organizarea de activități extraccuriculare.

Indicatorii de performanță:

- număr elevi informați,

- număr pliante, afișe diseminate,

- activități organizate.

Sursa de finanțare – buget privat

Termen – 10.03.2016

 Participare Proiect „Reciclăm și ne relaxăm în natură” – în parteneriat cu Eco -X

Obiective:

-  creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul elevilor,

- organizare campanie de informare,



- organizarea de activități extraccuriculare.

Indicatorii de performanță:

- număr elevi informați,

- număr pliante, afișe diseminate,

- activități organizate.

Sursa de finanțare – buget privat

Termen – 30.06.2016

 Desfășurare Campanie de informare cu privire la obligațiile legale pe care le au

deținătorii/posesorii de animale de companie
Obiectiv:

-  creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul cetățenilor

Indicatorii de performanță:

- număr cetățeni informați informați,

- număr pliante, afișe diseminate,

- număr campanii organizate.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

 Desfășurare Campanie de informare cu privire la obligațiile cetățenilor cu privire

la depozitarea și preluarea deșeurilor voluminoase
Obiectiv:

-  creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul cetățenilor,

- creșterea volumului de deșeuri voluminoase preluate.

Indicatorii de performanță:

- număr cetățeni informați informați,

- număr pliante, afișe diseminate,

- număr campanii organizate.

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv – Îmbunătățirea managementului deșeurilor

Acțiuni:

 Colectarea selectivă a deșeurilor generate pe parcursul anului;

 Raportarea cantității de deșeuri colectate selectiv.

Sursa de finanțare – buget local



Termen – 31.12.2016

13. IT

Obiectiv – Măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor cu caracter personal

Acțiuni:

 Stocarea înregistrărilor pe un terminal securizat, la care are acces un număr restrâns de

persoane

 Execuție copii de siguranță pe suport optic

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Dezvoltarea societății informaționale din cadrul Poliției Locale Sector 2

Acțiuni:

 Utilizarea Sistemului vocal integrat interactiv  sesizări VIIS

 Gestionare, actualizare permanentă a paginii de Facebook – oficială

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

Obiectiv - Asigurarea funcționării neîntrerupte a legăturilor prin toate categoriile se mijloace

și sisteme informatice

Acțiuni:

 Supravegherea și întreținerea infrastructurii hardware și software a echipamentelor IT

din instituție

 Controlarea exploatării, întreținerea, depozitarea și ținerea evidenței materialelor de

comunicații

Sursa de finanțare – buget local

Termen – 31.12.2016

  Întocmit,
Petrescu Maria

Șef Birou Relatii Publice și Arhivă

BRPA/PM/2EX/18.01.2016


