
 

                                                                      

                               ROMÂNIA 
              MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
   CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

 
 

P O L I Ţ I A   L O C A L Ă 

ŞOS. PANTELIMON  NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14 

E-mail :  office@politialocalas2.ro 
Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

SERVICIUL  RELAȚII PUBLICE 

 

 

 

Către,  

                                                      PRIMĂRIA SECTOR 2 

CABINET PRIMAR 

În atenția,  

Domnului Director Executiv SPĂTARU DORU 

Responsabil implementare Strategia Națională Anticorupție 

 

 

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 2268/09.01.2018, înregistrată la Poliția Locală 

Sector 2 cu nr. 542/10.01.201,  pentru punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 

a Guvernului României pentru perioada 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

583/2016, vă transmitem  anexat, în format fizic și electronic, Raportul  privind stadiul 

implementării Strategiei Naționale Anticorupție SNA 2016-2020 la nivelul Poliției Locale 

Sector 2 în anul 2018. 

 

Cu considerație,  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

DOBRILĂ AUREL 
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Anexă 

 

 

RAPORTUL  PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII  

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE SNA 2016-2020  

LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 ÎN ANUL 2018 

 

1. INTRODUCERE 

Activitatea Poliției Locale Sector 2 a vizat, în anul 2018, consolidarea calității  

serviciilor publice, dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile 

transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public, creșterea gradului 

de cunoaştere cu privire la fenomenul corupţiei a personalului instituției și a cetățenilor, 

intensificarea comunicării dintre cetăţeni şi Poliția Locală Sector 2, măsurarea 

sistematică şi riguroasă a nivelului corupţiei şi informarea continuă a cetăţenilor cu 

privire la aceasta, asigurarea continuității activităților de instruire a personalului în 

domeniul prevenirii corupției, continuarea activităților de analiză a factorilor de risc și a 

vulnerabilităților, dar mai ales realizarea de demersuri pentru adoptarea de măsuri în 

vederea eliminării sau limitării acestora, care să fie vizibile, perceptibile și să determine 

efecte la toate nivelurile, continuarea activităților de conștientizare în rândul salariaților 

prin derularea unor campanii de informare în domeniul prevenirii corupției, adoptarea 

de măsuri care să ofere posibilitatea polițistului local de a sesiza o faptă de corupție fără 

teama de a fi descoperit de cel cu privire la care face sesizarea, creșterea vizibilității 

consilierului de etică și dezvoltarea unor activității/campanii în domeniul eticii și 

deontologiei profesionale, dezvoltarea activităților de voluntariat și integrarea unui 

număr mare de voluntari în activități de prevenire și combatere a corupției, eliminarea 

blocajelor birocratice și creșterea gradului de transparență în relația cu publicul, 

furnizarea de instrumente pentru autoreglarea sistemului de integritate și aplicarea de 

măsuri privind protecţia angajaţilor care reclamă încălcări ale legii în cadrul 

autorităţilor publice, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie, 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea a funcţiilor publice, creșterea 

gradului de acces al populației la informațiile publice și îmbunătățirea mijloacelor de 

comunicare a informațiilor de interes public, creșterea transparenţei condiţiilor de 

concurs pentru ocuparea posturilor de funcţionari publici, consolidarea integrității prin 

aplicarea strictă a legislației privind conflictul de interese și declararea averilor, 

creşterea transparenţei proceselor de administrare  a resurselor publice, consolidarea 

platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi 

bugete publicate pe site-ul Poliției Locale Sector 2, consolidarea integrităţii  

 



instituţionale prin planuri  dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de 

control managerial intern, creşterea eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management  

Integrat și Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul Poliției Locale Sector 2 

prin îmbunătăţirea continuă a acestora. 

 

2. ACTIVITĂȚI 

Poliția Locală Sector 2 a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020, în data de 06.09.2016. Declarația a fost diseminată către tot 

personalul instituției și este publicată pe site și Intranet. 

Responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020, prin decizia nr. 424/12.09.2016,  a 

continuat activitatea de identificare a riscurilor și vulnerabilităților, identificarea 

măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, a coordonat derularea 

sondajului de opinie privind fenomenul corupției, a coordonat Campania de informare 

având ca scop prevenirea corupției și importanța avertizorului de integritate. 

Responsabilul cu implementarea SNA a evaluat permanent  gradul de implementare al 

strategiei, prin elaborarea și diseminarea rapoartelor impuse  prin Hotărârea 

Guvernului nr. 583/2016. 

La nivelul Poliției Locale Sector 2 au fost identificate și evaluate 17 riscuri și 

vulnerabilități la corupție și au fost stabilite 4 măsuri de remediere. 

A fost realizată, pe site-ul instituției și pe rețeaua Intranet,  o secțiune dedicată 

domeniului de integritate, în care au fost publicate Declarația de aderare, Campania de 

informare și rezultatele Sondajului de opinie privind fenomenul corupției.  

Poliția Locală Sector 2  oferă on-line  servicii publice către cetățeni  prin intermediul 

site-ului și paginii de Facebook oficiale. 

Au fost intensificate activitățile de implementare a sistemului de control intern 

managerial, au fost elaborate 150 de proceduri, inventariate un număr de 9 funcții 

sensibile, din care 6 funcții sensibile la corupție. 

Poliția Locală Sector 2 are implementat și certificat Sistemul de Management Integrat 

conform Standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 și 

ISO/IEC 27001:2013, din anul 2011, recertificat la trei ani.  

Actualizare și diseminare permanentă, prin rețeaua Intranet și personal,  a Codului 

de etică al funcționarilor publici  și personalului contractul din cadrul Poliției Locale 

Sector 2. S-au făcut raportări privind stadiul implementării Codului de etică, către 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  

Au fost înregistrate 7 de sesizări la Comisia de Disciplină, în anul 2018, pentru 

neglijență în păstrarea documentelor (pierderea, înstrăinarea, distrugerea cu buna 



ştiinţă a legitimaţiei de serviciu, delegaţiei de control precum şi orice alt document care 

are legatură cu instituţia şi ar putea fi folosit în scopul defăimării prestigiului autorităţii 

sau instituţiei), manifestări care aduc atingere prestigiului  instituției, atitudine 

ireverențioasă manifestată în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, ignorarea 

ordinelor și dispozițiilor legale ale șefilor ierarhici, comportament neadecvat funcției și 

limbaj trivial, jignitor, obscen sau agresiv, încălcarea sau nerespectarea normelor de 

conduită prevăzute de Codul de conduită.  Au fost dispuse următoarele măsuri: cinci 

mustrări scrise și două diminuări drepturi salariale. 

Au fost elaborate două proceduri și tipizate privind verificarea documentelor ce stau 

la baza eliberării de către Poliția Locală Sector 2 a Autorizației de desfășurare a 

activității sau reautorizare, conform codurilor  CAEN 561, 563 și 932, eliberarea Avizului 

de ocupare temporară a locului public privind amplasarea de agregate frigorifice sau 

automate de cafea, precum și obținerea Avizului de ocupare temporară a locului public 

în vederea amplasării de terase sezoniere. Au fost diseminate public toate informațiile 

privind procedura și tipizatele. 

A fost realizată în perioada 4 iunie – 22 iunie 2018, cu 375 de salariați, o Campanie 

de informare a personalului instituției cu privire la normele de etică, riscurile și 

consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate și au fost elaborate 

diseminate 750  de broșuri și pliante.  

A fost realizată în perioada 1 martie – 20 martie 2018, pe un eșantion de 1560 de 

persoane, cetățeni ai Sectorului 2, o Campanie de informare a cetățenilor cu privire la 

riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate și au fost 

elaborate diseminate 1500 de broșuri și pliante.  

În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 și a 

Procedurii „Strategia anticorupție la nivelul Poliției Locale Sector 2”, COD : PO – BRPA – 

05, Poliția Locală  a realizat în perioada 4 iunie – 22 iunie 2018, un sondaj de opinie, prin 

completarea ”Chestionarului privind percepția personalului Poliției Locale Sector 2 față 

de fenomenul de corupție”, de către 375 persoane, salariați ai instituției. Concluziile 

Sondajului sunt că atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game 

de încălcări din sfera eticii profesionale, este evidenţiată de 92.53% dintre respondenţii 

prezentului studiu, în creștere  față de anul 2017, cu 6.96%. 

Atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game de încălcări 

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

studiu. 

Principalele paliere pe care ar trebui să se concentreze eforturile manageriale 

apar cel mai bine surprinse în prin prisma gradului de satisfacţie şi a importanţei 

fiecăruia, oferind oportunităţi de a face mult mai adresabile orice acţiuni sau politici 



interne ale Poliției Locale Sector 2, fie că discutăm de factorii de cauzalitate ai corupţiei 

ori de problemele profesionale şi sociale ce generează insatisfacţii ori motive de 

îngrijorare pentru angajaţi. În actualul context economic şi social, creşterea nivelului de 

salarizare, ce apare pregnant în percepţia colectivă, 59%, ca reprezentând o soluţie 

rapidă de limitare a expunerii la corupţie.  Prin comparație cu anul 2017, a scăzut cu 2% 

numărul salariaților care consideră că nivelul salarizării este principala cauză a apariției 

corupției. 

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

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

schimbare de natura celei aşteptate de cei mai mulţi participanţi la studiu.  

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

informa cu privire la corupţie ne-a permis să concluzionăm că, pe ansamblu, marea 

majoritate a celor chestionaţi obţin informaţii din surse verificate, în jur de 95%,  față de 

72% în anul 2017, care obțineau informații din surse neverificate, din experiența 

personală și relatările colegilor.  

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

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

să observăm că, pe ansamblul, aproximativ 89% din angajaţi s-ar adresa, în primul rând, 

direct Direcției Națională/ Generală Anticorupție și în al doilea rând Poliției. 

 Comparativ cu rezultatele  sondajului precedent, se observă o scădere a 

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

din angajaţi optând să nu sesizeze structurile abilitate. Totuşi, datele studiului ne permit 

să observăm o disponibilitate mare de a sesiza faptele de corupţie la nivelul personalului 

din Poliția Locală Sector 2. 

 Analiza motivelor invocate ca determinante ale omisiunii semnalării 

informaţiilor despre acte de corupţie internă ne permite să concluzionăm că foarte 

importante în acest caz nu par a fi atât cele legate de frecvenţa experimentării corupţiei, 

loialităţile personale apărute în context profesional ori necunoaşterea a ceea ce ar trebui 

făcut ci, mai degrabă, dezinteresul și neîncrederea în derularea şi finalităţile asociate 

procedurilor de semnalare a corupţiei. 

Analiza datelor obţinute cu ocazia prezentului studiu reflectă o părere în general 

optimistă, atât în ceea ce priveşte amploarea corupţiei interne, cât şi în privinţa evoluţiei 

viitoare a fenomenului.  

Explicaţiile ce pot fi oferite sunt multiple, avându-şi sursa atât în intensificarea 

activităţilor de instruire, combatere ori de prevenire desfăşurate de către conducerea 

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

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



 

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

anul 2010,cât şi cea de adoptare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 

2016-2020).  

Aproape tot personalul chestionat apreciază că atitudinea faţă de corupţie la 

nivelul instituţiei face tot mai mult vizibilă o schimbare în bine, comportamentele din 

sfera încălcărilor de etică profesională reprezentând doar excepţii în ansamblul 

funcţionării instituţiei. 

Poliția Locală 2 a realizat în perioada 1 martie – 20 martie 2018 un sondaj de 

opinie, prin completarea ”Chestionarului pentru evaluarea gradului de satisfacţie al 

cetăţeanului faţă de activitatea Poliţiei Locale Sector 2”, unde a fost monitorizat 

parametrul „nivelul de corupție al personalului din cadrul Poliției Locale Sector 2”. 

Concluziile sondajului au fost dintr-un total de 1560 chestionare, 3% din cetăţenii 

Sectorului 2 sunt de părere că nivelul de corupţie este ridicat, 10% scăzut, 45% consideră 

că nu există, 6% nu răspund la această întrebare. 36% dintre cei chestionaţi nu au ştiut să 

raspundă la această  întrebare. 

La parametrul monitorizat “gradul de satisfacție al cetățeanului” concluziile au 

fost că activitatea Poliției Locale Sector 2 este apreciată este apreciată ca fiind excelentă,  

foarte bună  și bună,  de către 83 % dintre cetățenii chestionați și doar 17% sunt 

nemulțumiți, prin comparație cu anul 2016, când procentul celor mulțumiți a fost de 79%. 

Astfel, s-a înregistrat un procent de 83% al celor ce văd o evoluţie în bine a 

instituţiei. Pentru o analiză obiectivă a situaţiei luăm în considerare şi cei 17% care sunt 

de părere că nu se va schimba nimic semnificativ. Aceştia trebuie să se constituie în public 

ţintă al politicilor de imagine adoptate de Poliția Locală Sector 2, ținând cont de faptul că 

procentul a scăzut față de anul 2017, cu 3%. 

În urma analizei efectuate, se constată că există, în procent de 24%, nemulțumiri 

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

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

că aceste domenii care au fost ținte prioritare în anul 2017,  au înregistrat trenduri 

ascendente. 

Se constată că este nevoie de o mediatizare a modalităţilor de acces online a 

serviciilor Poliţiei Locale Sector 2, prin realizarea unor campanii de informare cu privire 

la modalitatea de a accesa  Site-ul,  pagina de Facebook și creșterea vizibilității online, 

prin postarea unui număr mai mare de materiale, promovarea activităților și realizărilor 

instituției, deoarece un procent de 3% din cei chestionaţi  nu cunosc nici o modalitate de 

contactare, iar 46% nu cunosc modul de contactare online, cu 16% mai mulți decât în anul 

2017.   



 

Din comentariile şi recomandările înregistrate se constată nevoia de mediatizare a 

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

parte dintre cei chestionaţi fac referire la atribuţii care nu intră în sfera celor impuse 

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

competenţă, ca urmare a creşterii gradului de încredere în această instituţie. 

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

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

ales noaptea,  prezență mai activă și implicare în combaterea fenomenului de comerț 

stradal neautorizat, în special în Zona Obor, implicare și măsuri împotriva celor care nu 

respectă normele de protecția mediului, monitorizarea activităților de salubrizare,  

precum și implicarea in rezolvarea problemelor generate de câinii fără stăpân, 

sancționarea aspră a persoanelor care aruncă  gunoiul în locuri nepermise, verificarea și 

sancționarea lucrărilor de demolare/construcție neautorizate, măsuri pentru creșterea 

numărului coșurilor de gunoi. 

O altă problemă semnalată este cea a încălcării normelor privind circulația pe 

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

măsuri permanente în vederea asigurării fluidizării traficului rutier în zonele aglomerate 

(Mega Mall, D-na Ghica), precum și măsuri împotriva celor care încalcă reguli de 

circulație. 

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

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

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

corecte și bazată pe respect, în relația cu cetățenii. Sunt indicate punctual zone în care 

apar frecvent probleme de ordine publică și în care, din punct de vedere al cetățenilor, 

ar fi necesară monitorizarea: Parcul Pantelimon, Șos. Pantelimon și străduțele laterale, 

Șos. Mihai Bravu, Str. Chiristigii, Piața Obor, în perimetrul școlilor, Str. Paroșeni, Tei 

Toboc și parcurile din sector. 

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

asupra problemelelor legate de infrastructura rutieră, problemele de protecția mediului 

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

comerțul stradal neautorizat, în Zonele Obor și Pantelimon. 

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

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

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

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

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



 

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

Brigada de Poliție Rutieră.  

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

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

mobilitatea în cadrul sectorului 2 (14% nemulțumiți). Astfel se impune continuarea 

programelor de instruire și dezvoltarea competențelor  polițiștilor locali, creșterea 

gradului de profesionalism și responsabilitate al acestora, eliminarea blocajelor 

birocratice, prin reducerea birocrației în activitatea cu publicul  și îmbunătățirea relației 

cu societatea civilă prin promovarea dialogului şi coeziunii sociale, prin încurajarea 

participării active a cetățenilor și  tinerilor la viaţa comunităţii şi la soluţionarea 

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

Cetățenii Sectorului 2, în procent de 83%,  au constatat faptul că s-au facut pași 

importanți în ceea ce privește siguranța stradală la nivelul acestui sector, prin înființarea 

Poliției Locale. Datele obţinute în cadrul cercetării de faţă, sugerează faptul că la nivelul 

Sectorului 2, locuitorii se simt în siguranţă, fapt asociat cu o rată de victimizare relativ 

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

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

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

există o mai mare vizibilitate a efortului depus de poliţiştii locali. 

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

fenomenelor de violență stradală și a comportamentului civic neadecvat. 

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

cetățeni, crescând siguranța în școli, siguranța publică și nu în ultimul rând siguranța 

alimentară. Siguranța în școli este un punct destul de sensibil pentru Poliția Locală 

Sector 2, iar pentru îmbunătățirea acestui parametru se derulează, începând cu anul 

2007  programul „Polițisti Locali Voluntari – viitorul siguranței în școli” si Programul 

„Poliţist pentru o zi”,  se asigură monitorizarea unui număr de 7 unităţi de învăţământ, 

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

ONG-uri  și Inspectoratul Școlar Sector 2.  

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

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

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

normelor privind circulația  pe drumurile publice, respectarea legalității în domeniul 

construcțiilor, aplicarea conceptului de disciplină în urbanism și amenajarea teritoriului.  

 68% dintre cetățenii sectorului, apreciază evoluția negativă a fenomenului 

antisocial, ca urmare a implementării  celor trei sisteme de monitorizare video, la nivelul 



sectorului. Operaționalizarea sistemelor de monitorizare au condus la o mai bună 

gestionare a incidentelor  semnalate, creșterea vitezei de reacție, reducerea timpului de 

intervenție și  reducerea numărului de fapte antisociale săvârșite, efecte  sesizate si de 

93% din respondenți. 

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

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

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

trebuie să se constituie în beneficiarii următoarelor proiecte de monitorizare  

implementate de Poliția Locală Sector 2. 

 În anul 2018 au fost furnizate informații de interes public: 79 scrise și 10400 

verbale și telefonice, 515 pe probleme de mediu.  Au fost făcute publice seturi de 

documente de interes public din oficiu: 

- 70 pe pagina de Facebook, 

- 116 pe site-ul instituției, 

- 12 articole presă. 

A fost asigurat accesul cetățenilor la audiențe – 109 de audiențe programate. 

Au fost elaborate și publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 466/22 mai 2018,  

partea a III – a și pe site, în termenele prevăzute de lege, Raportul privind evaluarea 

implementării Legii nr. 544/2001 și Raportul de activitate al Poliției Locale Sector 2 

pentru anul 2017. A fost elaborat Raportul de evaluare a stadiului de îndeplinire a 

Planului de acțiune 2018. 

 Poliția Locală Sector 2 a publicat 16 anunțuri privind concursurile  și examenele 

de promovare și recrutare, pe site-ul instuției, spațiul de afișare, Monitor Oficial și 

România Liberă. 

 Au fost transmise către Agenția Națională de Integritate 347 declarații de avere și 

347 declarații de interese. 

 A fost realizată, pe site-ul instituției, o secțiune cu tema achiziții, în care au fost 

publicate 32 seturi de documente privind procedurile de achiziție publică și contractele 

încheiate. 

 

3. INCIDENTE DE INTEGRITATE ȘI MĂSURI DE REMEDIERE 

În anul 2018 nu a existat nici un incident de integritate  la nivelul instituției. 

 

4. BUNE PRACTICI 

În luna iulie Polția Locală Sector 2 a primit Diplomă de excelență, oferită de  

Agenția Națională Antidrog, ca participant activ în cadrul activităților de prevenire, 

programelor, proiectelor și campaniilor de informare, educare și conștientizare a 



elevilor și populației Sectorului 2, privind riscurile consumului de droguri, desfășurate 

pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2. 

În data de 01.10.2018 la deschiderea oficială a Săptămânii Prevenirii 

criminalității, Poliția Locala Sector 2, a fost onorată să primeasca aprecierile Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București  și titlul de CEL MAI BUN PARTENER 2018, 

pentru susținerea activității de prevenire a criminalității în anul 2018, prin acțiunile de 

informare preventivă în comunitate și în școli. 

Comitetul Interministerial pentru Centenar, din cadrul Ministerului Culturii, a 

aprobat în data  6 iulie 2018, două din cele cinci proiecte propuse pentru sărbătorirea 

Centenarului Marii Unirii, elaborate și implementate de Poliția Locală Sector 2 

 

5. DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE   

Având în vedere caracterul sensibil al tematicii abordate în cadrul studiului și al 

campaniilor de informare, precum şi rezistenţa manifestată de către personalul Poliției 

Locale Sector 2 și cetățeni, aflat deseori în situaţia de a fi chestionat, considerăm că 

activitățile nu au fost uşor de realizat, obstacolele întâlnite fiind diverse.  

În consecinţă, activitatea de organizare şi desfăşurare a sondajului și a campaniilor de 

informare a necesitat adaptarea, în multe dintre cazuri, la rezistenţele întâlnite, în ciuda 

multiplelor precauţii care au fost luate pentru a le preveni.  

Printre dificultăţile cu care ne-am confruntat, le amintim pe cele mai importante:  

 Asigurarea continuității activităților de instruire a personalului în domeniul 

prevenirii corupției; 

 Adoptarea de măsuri care să ofere posibilitatea polițistului local de a sesiza o 

faptă de corupție fără teama de a fi descoperit de cel cu privire la care face 

sesizarea; 

 Creșterea vizibilității consilierului de etică și dezvoltarea unor 

activității/campanii în domeniul eticii și deontologiei profesionale; 

 Măsuri posibile de motivare/stimulare a comportamentului etic, deontologic, 

apte să  influenţeze pozitiv conduita profesională a polițistului local. 

 

Cu considerație,  

 
 
       

                                                                                                Responsabil SNA 
                                                                                                   Mitu Petre 

 
Şef Serviciu Relaţii Publice  
           Petrescu Maria 
 


