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MACHETĂ
pentru elaborarea Planului de acţiune pe anul 2017  pentru realizarea obiectivelor

Programului de guvernare 2017-2020
POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Nr.
crt.

OBIECTIVE ACŢIUNI/MĂSURI/PROGRAME/
PROIECTE

SURSA
FINANŢĂRII
ŞI VALOARE

BUGET
(mii lei)

   TERMENE
(exacte)

RESPONSABIL
(Nume, prenume,

funcţia, structura din
cadrul instituţiei)

I. POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET

1. Asigurarea derulării angajamentelor
bugetare și legale ale Poliției Locale
Sector 2 până la finele anului 2017

Organizarea, conducerea, evidența și
raportarea angajamentelor bugetare și
legale

Buget local
28.970.000 lei*

31.12.2017 Șef Serviciu
Financiar

2. Asigurarea organizării și conducerii
evidenței financiar-contabile până la
sfârșitul anului 2017

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

Buget local
Buget investiții -

836.000 lei*

31.12.2017 Șef Serviciu
Financiar

3. Realizarea programului de achiziții
publice pe anul 2017

Elaborarea /rectificarea proiectului
programului anual de achiziții publice

Buget local
5.277.000 lei*

31.12.2017 Consilier Achiziții

II. ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. COMERŢ ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE. PROTECŢIA CONSUMATORULUI

1. Reducerea activităţilor de comerţ
neautorizat desfășurat pe domeniul
public/piețe agroalimentare

 Soluționare sesizări și verificarea
dosarelor depuse de agenții
economici pentru obținerea
Autorizației de desfășurare a
activităților

 Verificare agenți economici și
întocmirea fișei străzii cu baza de
date

 Verificarea ocupării domeniului
publice cu
agregate/terase/chioșcuri

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu Control
Comercial
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presă/flori/promoții/soldării/
lichidări,

 Verificarea zonelor cu potențial
contravențional ridicat și
intensificarea  acțiunilor privind
comerțul stradal neautorizat

 Monitorizarea respectării
dispozițiilor de Primar privind
interzicerea comercializării
băuturilor alcoolice în zona
adiacentă stadioanelor

 Identificarea zonelor pretabile
comerțului neautorizat,

 Identificarea și sancționarea
persoanelor ce desfășoară comerț
neautoriza

 Confiscarea bunurilor expuse spre
vânzare

2. Creșterea gradului de informare și
conștientizare în rândul cetățenilor

Campanii de conștientizare a populației în
parteneriat cu Asociația Națională pentru
Protecția Consumatorilor și Promovarea
Programelor și Strategiilor din România

Buget
local/parteneri

31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și

Arhivă/Șef Serviciu
Control Comercial

3.
III. FONDURI EUROPENE

1.
2.
3.

IV. TURISM

1.
V. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM

1.
2.
3
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VI. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

1.
2.
3.

VII. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI

1. Creșterea gradului de educare,
informare, conștientizare a elevilor
Sectorului 2, în domeniul violenței și
faptelor antisociale

 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 Agenția Națională
Antidrog, Direcția Generală de
Poliție a Municipiului București,
Inspectoratul Școlar al Municipiului
București, Inspectoratul Școlar
Sector 2, ONG-uri, asociații

 Derularea unor campanii de
informare în domeniul violenței și
victimizării

 Derulare activități în SĂPTĂMÂNA
ALTFEL

Buget
local/parteneri

31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și

Arhivă/Șef Serviciu
1 și 2 Ordine

Publică

2. Încurajarea participării active a
tinerilor la viața comunității și la
soluționarea problemelor cu care se
confruntă, pe fondul creșterii
fenomenului de violență

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

 Continuarea derulării Proiectului
„Polițiști locali voluntari –
viitorul siguranței în școli” -

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și

Arhivă/Șef Serviciu
1 și 2 Ordine

Publică
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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

 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

3. Prevenirea şi combaterea a 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 Agenția Națională
Antidrog și Direcția Generală de
Poliție a Municipiului București;

 Participare Campania  naţională  de
prevenire  a  consumului  de tutun

Buget
local/parteneri

31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și Arhivă
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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

 Participarea activă, prin proiecte și
campanii de informare, la
implementarea Strategiei Locale
Antidrog  a Sectorului 2

4. Creșterea gradului de educare,
informare, conștientizare a elevilor,
în domeniul siguranței rutiere

 Elaborarea și derularea de
programe de pregătire, sesiuni  de
prevenire, consiliere, educație
civică și juridică, pe probleme
rutiere, în parteneriat cu Direcția
Generală de Poliție a Municipiului
București, Brigada de Poliție
Rutieră, Inspectoratul Școlar al
Municipiului București,
Inspectoratul Școlar Sector 2,
ONG-uri, asociații

 Derularea unor campanii de
prevenire și informare în domeniul
siguranței rutiere

 Derulare activități în SĂPTĂMÂNA
ALTFEL

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și

Arhivă/Șef Serviciu
Circulație Rutieră

VIII. POLITICI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII-INOVĂRII

1.
2.
3

IX. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

1.
2.
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3.
X. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE

1. Creșterea calității serviciilor publice
furnizate

 Derulare campanii de informare,
prevenire, proiecte/parteneriate cu
societatea civilă

 Asigurarea accesului cetățenilor, la
audiențele Directorului General

 Asigurarea accesului cetățenilor la
informații de interes public

 Comunicare seturi de date din
oficiu

 Actualizarea permanentă a site-ului
și a paginii de Facebook

 Realizarea unui sondaj de opinie
privind gradul de satisfacție al
cetățenilor față de serviciile
furnizate

 Realizarea unui sondaj de opinie
privind gradul de percepție al
personalului față de fenomenul de
corupție

 Implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție   2016-2020

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și Arhivă

2. Dezvoltarea, operarea si
monitorizarea Sistemelor de
Management prin asigurarea
conformarii cu cerintele standardelor
de referinta in proportie de 100%
pana la finele anului 2017

Asigurarea conformarii cu cerintele
standardelor de referinta implementate la
nivelul institutiei si a Ordinului 200/2016
privind modificarea și completarea
Ordinului Secretariatului General al
Guvernului nr.400/2015  pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciul
Organizare Misiuni,

Informatică,
Comunicații și
Managementul

Calității

3. Gestionarea informatiilor clasificate
cf. Programului de prevenire a
scurgerii de informaţii in anul 2017

Elaborarea şi supunerea aprobării
funcţionarului de securitate normele
interne privind protecţia informaţiilor
clasificate

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciul
Organizare Misiuni,

Informatică,
Comunicații și
Managementul
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Calității

XI. POLITICI AGRICOLE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

1.
2.
3.

XII. POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI PĂDURILE

1. Asigurarea conformării cu cerințele
legale privind protecția mediului

 Verificarea și soluționarea
sesizărilor privind nerespectarea
normelor legale de protecția
mediului

 Verificarea agenților economici ce
desfășoară activități cu impact
semnificativ asupra mediulu

 Verificarea agenților economici care
solicită viza de funcționare pentru
desfășurarea  activităților de
alimentație publică

 Verificarea stării de salubrizare și
identificarea imobilelor care nu
corespund  din punct de vedere al
protecției mediului

 Participarea la acțiuni de
combatere a zoonozelor deosebit
de grave și a epizootiilor

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu
Protecția Mediului

XIII. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

1.
2.
3.

XIV. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.
2.



8

3.

XV. POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR. CONVERGENŢĂ DIGITALĂ

1. Măsuri tehnice și organizatorice
pentru securitatea datelor cu
caracter personal

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

 Execuție copii de siguranță pe
suport optic

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și

Arhivă/Șef Serviciul
Organizare Misiuni,

Informatică,
Comunicații și
Managementul

Calității
2. Optimizarea captării și transmiterii

informațiilor monitorizate prin
sistemul video

 Utilizarea corectă a softului instalat,
 Identificarea zonelor critice

monitorizate în vederea creșterii
eficienței sistemului de monitorizare

 Transmiterea operativă a
informațiilor pentru o intervenție
rapidă în teren

 Furnizare imagini video către toate
structurile de ordine publică
ca suport pentru cercetare

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu 1, 2
Monitorizare

Supraveghere
Video

3. Asigurarea funcţionarii neîntreruptă
a legăturilor prin toate categoriile de
mijloace de comunicaţii in proportie
de 100% pana la sfarsitul anulului
2017

Controlarea exploatarii, întreţinerea,
depozitarea şi ţinerea evidenţei
materialelor de comunicaţii.

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciul
Organizare Misiuni,

Informatică,
Comunicații și
Managementul

Calității
XVI. POLITICA DE APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ

1.
2
3.

XVII. AFACERI INTERNE

1 Creşterea eficienţei acţiunilor de
ordine publică

 Verificarea zonelor cu potențial
contravențional ridicat și

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu 1 și 2
Ordine Publică
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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 comunității

 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

2. Creșterea calității vieții și a
siguranței cetățenilor

 Verificarea și soluționarea
sesizărilor privind nerespectarea
normelor legale de ordine și
siguranță publică conform
competențelor

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu 1 și 2
Ordine Publică

3. Creșterea calității vieții prin
descurajarea actelor infracționale

 Monitorizarea zonelor cu risc
infracțional crescut pentru
reducerea și descurajarea actelor
infracționale

 Efetuarea de acțiuni comune cu
Secțiile de Poliție de pe raza

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu 1 și 2
Ordine Publică
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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

4. Efectuarea anchetelor sociale în
vederea depistării persoanelor ce
locuiesc fără forme legale

 Verificarea imobilelor pentru
identificarea peroanelor care
locuiesc fără forme legale

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Evidența
Persoanei

5. Cooperarea cu DPEPSC Sector 2
pentru determinarea cetățenilor cu
acte de identitate expirate de a intra
în legalitate

 Verificarea imobilelor pentru
identificarea peroanelor care
locuiesc fara forme legale

 Verificarea persoanelor cu acte de
identitate expirate și a minorilor ce
au împlinit vârsta de 14 ani și nu
au solicitat eliberarea actului de
identitate și determinarea acestora
de a intra în legalitate

 Verificarea în teren a persoanelor
care solicită eliberarea cărților de
identitate

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Evidența
Persoanei

6. Protecţia persoanelor vârstnice  Realizarea unor campanii de
informare în domeniul protecției
persoanelor vârstnice, în
parteneriat cu Liga Asociațiilor de
Proprietari Habitat, Direcția
Generală de Poliție a Municipiului
București

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

Buget local 31.12.2017 Șef Birou Relații
Publice și Arhivă
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din locuințe, în parteneriat cu
Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București și Poliția
Sector 2

 Susţinerea participării active a
societăţii civile la furnizarea
serviciilor sociale şi stimularea
voluntariatului

7. Creșterea eficienței acțiunilor privind
paza obiectivelor

 Asigurarea pazei obiectivelor și a
bunurilor de interes public și privat

 Asigurarea unui număr suficient
de posturi  de pază.

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu Pază
Obiective

8. Coordonarea operațională și
menținerea legăturii permanente cu
efectivele aflate în misiuni

 Cunoașterea permanentă a
misiunilor executate

 Verificarea în baza de date a MAI a
persoanelor și autovehiculelor, în
vederea  identificării,

 Monitorizarea, verificarea și
preluarea directă a semnalelor de
la obiectivele aflate în pază

 Păstrarea și distribuirea
armamentului

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu Bază
de Date, Dispecerat

și Registratură

9. Depistarea persoanelor fără adăpost  Verificarea imobilelor abandonate,
 Identificarea persoanelor care

locuiesc fără forme legale
 Identificarea și verificarea zonelor

pretabile a fi locuite de către
persoane fără adăpost

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu 1 și 2
Ordine Publică

10. Asigurarea respectării
reglementărilor privind circulația
rutieră pe raza sectorului 2 prin
constatarea faptelor care contravin
normelor de circulație

 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

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu
Circulație Rutieră
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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

11. Asigurarea și menținerea fluenței
circulației pe drumurile publice

 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

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu
Circulație Rutieră
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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

12. Asigurarea respectării
reglementărilor de circulație pe raza
sectorului 2 prin identificarea
autovehiculelor  fără stapân sau
abandonate

 Aplicarea prevederilor legale
privind regimul juridic al vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe
terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al statului ori al

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu
Circulație Rutieră
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sectorului 2
 Cooperarea cu unităţile/structurile

teritoriale  ale Poliţiei Române
pentru identificarea
deţinătorului/utilizatorului
autovehicululu și cu ADP Sector 2
pentru ridicarea acestora

13. Identificarea  lucrărilor de construcții
/construcții provizorii  executate sau
aflate în curs de execuție/amplasate
în regim autorizat/neautorizat

 Verificarea agenților economici care
solicită viza de funcționare pentru
desfășurarea  activităților de
alimentație publică,

 Întocmirea fișelor  străzii,
 Verificare șantiere în

lucru/conservare pe artere/străzi,
 Verificare amplasare mijloace de

publicitate și afișaj stradal.

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu
Disciplina în
Construcții

14. Desfășurarea acțiunilor privind
apărarea împotriva incendiilor

 Asigurarea controlului respectării
măsurilor de apărare împotriva
incendiilor la cosntrucțiile și
instalațiile tehnologice aparținând
dommeniului public și privat

 Verificarea respectării în stare de
funcționare a căilor de acces, a
sistemelor  de anunțare și alarmare
precum și a sistemelor de
alimentare cu apă

Buget local 31.12.2017 Șef Serviciu
Prevenire și Control

Împotriva
Incendiilor

XVIII. POLITICĂ EXTERNĂ

1.
2.
3.

XIX. JUSTIŢIE

1. Creșterea gradului de profesionalism
și responsabilitate la reprezentarea
Poliției Locale  Sector 2 în instanțele
de judecată, pentru câștigarea

Reprezentarea și susținerea intereselor
Poliției Locale Sector 2 în instanțele de
judecată în baza unei delegații date de
Directorul General

Buget local 31.12.2017 Șef
 Birou Legislație,
Juridic, Evidență

Contravenții
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tuturor proceselor în anul 2017
2. Consilierea juridică în mod

profesional a tuturor angajaților cu
respectarea principiilor legalității,
transparenței comunicării și
responsabilității în anul 2017

Asigurarea asistenței juridice
compartimentelor instituției precum și a
personalului din aparatul propriu

Buget local 31.12.2017 Șef
 Birou Legislație,
Juridic, Evidență

Contravenții

3. Gestionarea și urmărirea proceselor
verbale emise de polițiștii locali până
la achitarea amenzilor  sau până la
recuperarea acestora prin executare
silită, până la finele anului 2017

Înregistrarea proceselor verbale de
contravenție întocmite de polițiștii locali
persoanelor fizice și juridice care nu
respectă prevederile legale, precum și
înregistrarea  contestațiilor împotriva
proceselor verbale de constatare și
sancționare a contravențiilor

Buget local 31.12.2017 Șef
 Birou Legislație,
Juridic, Evidență

Contravenții

XX. CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI

1.
2.
3.

XXI. TINERET ŞI SPORT

1.
2.
3.

XXII. POLITICI PENTRU DIASPORA

1.
2.
3.

Notă: *Buget estimat 2017
Întocmit,

Petrescu Maria
Șef birou Relații Publice, Arhivă

DIRECTOR GENERAL
DOBRILĂ AUREL


