


Activitatea Poliției Locale Sector 2 se realizează în interesul persoanei,
al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului,exclusiv pe baza
şi în executarea legii.

În ultimii ani, Poliţia Locală Sector 2 a avut o contribuţie semnificativă
la menţinerea sub control a fenomenului contravențional precum şi
pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a unor evenimente
importante.

Datorită stabilităţii structural-organizatorice, continuităţii obiectivelor
şi menținerii sistemului de excelență EFQM, precum şi asigurării
resurselor necesare desfăşurării activităţii curente, din punct de vedere al
controlului fenomenului contravențional au fost obţinute rezultate bune,
astfel că s-a reuşit să se asigure siguranţa cetăţeanului la un nivel înalt.

Poliţia Locală, parte integrantă a structurilor PRIMĂRIEI SECTOR 2,
şi -a desfăşurat activitatea, în anul pe care îl analizăm, potrivit Planului de
acțiuni aprobat, cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și în
conformitate cu atribuțiile prevăzute de legile în vigoare.
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PENTRU ANUL 2017
POLIŢIA LOCALĂ A AVUT DE ÎNDEPLINIT 
URMĂTOARELE OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului

2. Dezvoltarea urbană a Sectorului 2

3. Eficientizarea activității în domeniul apărării împotriva incendiilor

4. Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului

5. Îmbunătățirea managementului resurselor  umane 

6. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale prin îmbunătăţirea funcţionării

mecanismelor interne în vederea creşterii eficientizării sistemelor de

management şi pentru creşterea gradului de satisfacţie al beneficiarilor

direcţi şi ale celorlalte părţi interesate

7. Îmbunătățirea reprezentării Poliției Locale Sector 2 în instanță

8. Creșterea eficacității și eficienței Sistemului de Management Integrat 

prin   îmbunătățirea continuă a acestuia
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Obiectiv strategic  : ASIGURAREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE 

PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Obiective specifice (SMART) : 1.Intensificarea numărului de controale  privind     
nerespectarea normelor de protecția mediului

Indicatori de performanţă : Nr. controale/situații soluționate

Ţinta :  100% din totalul sesizărilor/autosesizărilor/acțiunilor propuse
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Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite corespunzător  
- 560 locații
Verificarea agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului în colaborare cu Poliția 
Română și alte autorități locale și centrale – 35 agenți economici
Identificarea surselor generatoare de zgomot conform OMS nr 119/2014 -8 acțiuni
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 /reverificarea  respectării normelor de protecția mediului și a celor de calitatea 
aerului de către societățile ce desfășoară lucrări specifice de construcții/reabilitări (șantiere, 
lucrări edilitare, lucrări de reabilitare etc) – 140 locații
Monitorizarea/informarea/sancționarea deținătorilor de animale de companie cu privire la 
respectarea normelor legale -30 acțiuni
 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor- 1320 
străzi
Acțiuni de verificare a respectării normelor de salubritate în parcuri – 23 parcuri
Monitorizarea/informarea/sancționarea persoanelor fizice și juridice cu privire la 
neîndeplinirea obligațiilor ce le revin privind îndepărtarea zăpezii/gheții și țurțurilor – 480 
locații
Centralizarea și raportarea deșeurilor recuperabile și DEEE-urilor către PMB și APMB –
lunar/anual - 12 raportări

PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE

Pentru realizarea obiectivului au fost întreprinse următoarele acţiuni : 
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Obiectiv strategic  : PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA    

ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE

Obiective specifice (SMART): 2. Promovarea conceptului de dezvoltare ecologică               

și de protecția mediului

Indicatori de performanţă : Nr. acțiuni/campanii

Ţinta : 100% din totalul persoanelor implicate
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• Derulare Campanie privind respectarea
obligațiilor de către posesorii animalelor de
companie – aprilie 2017;
•Derulare Proiect “Parada veseliei într-un mediu
curat” - iunie 2017;
•Derulare Campanie de verificare a stării de
salubrizare a domeniului public și privat de pe raza
administrativ teritorială a Sectorului 2- împreună cu
reprezentanții Serviciului Gospodărie Comunală din
cadrul Primăriei Sectorului 2 și cu reprezentanții
Gărzii Națională de Mediu- Comisariatul Municipiului
București – august 2017;
•Derulare Campanie “Marea curățenie” – pe parcursul
întregului an.

PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA    

ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE

Obiectivul specific “Promovarea conceptului de dezvoltare ecologică 
și de protecția mediului” s-a realizat prin: 
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Protecţia Mediului

TOTAL 
SANCŢIUNI 

524

VALOARE 
SANCŢIUNI

715.914 lei

TOTAL ACŢIUNI

3.810

SESIZĂRI 
primite/soluţionate

3.565

PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA    

ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%
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PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA    

ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2016
2017

2,918
3,565

346
524

4,456

3,810

SESIZĂRI

AMENZI

ACȚIUNI

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2016 2017

315.760

715.914

Valoare sancțiuni

2016

2017



Obiectiv strategic  : DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2

Obiective specifice (SMART): 1. Identificarea lucrărilor de construcții/construcții 

provizorii realizate/amplasate în regim 

autorizat/neautorizat 

Indicatori de performanţă : Nr. controale realizate/ Nr. controale planificate

Ţinta : 100% din total lucrări de construcții/construcții provizorii realizate/amplasate

în regim autorizat/neautorizat      
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DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2
Obiectivul specific “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 – 2195 acțiuni
• Acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a
lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale – 14 acțiuni,
• Acțiuni de demolare a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al
municipalității – 1 construcție ilegală desființată
• Acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare –
134 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
– 134 solicitări
• Solicitări adresate PS2, în vederea întocmirii proiectului de dispoziție de desființare, pentru
lucrările executate pe domeniul public/privat al municipalității – 40 solicitări
• Constatarea infracțiunilor în conformitate cu art. 61 din Noul Cod de Procedură Penală și
transmiterea unui nr. de 7 acte de constatare organelor de urmărire penală
• Acțiuni de verificare finalizate prin întocmirea și transmiterea unui număr de 26 informări către
conducerea Primăriei Sector 2 și 262 comunicări către alte instituții.
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DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2

Obiectivul specific “Identificarea lucrărilor de construcții/construcții provizorii 

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

• Organizarea unui număr de 6 acțiuni pe timp de noapte, urmare a solicitărilor Secției
6 Poliție, în comun cu alte instituții, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Antifraudă etc., soldate cu
aplicarea de sancțiuni contravenționale și constatarea unor fapte de natură penală cu
sesizarea organelor în drept.
• Au fost organizate acțiuni de control în vederea constatării legalității amplasării și
autorizării mijloacelor de publicitate, pentru care au fost aplicate un numnăr de 146
sancțiuni contravenționale.
• Ca urmare a constatărilor și demersurilor întreprinse au fost emise un număr de 3
dispoziții de desființare, a unor structuri metalice cu caracter publicitar în zona
centrală a sectorului.
• Pentru infracțiuni la Legea 50/1991, au fost prezentate Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sectorului 2, un număr de 7 cazuri.
• Au fost întreprinse un număr de 207 acțiuni de identificare a imobilelor
neîntreținute conform HCLS2 nr. 82/2017.
• Au fost verificați un număr de 388 agenți economici care au solicitat autorizații și
vize pentru desfășurarea activității de alimentație publică.
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REZULTATE  OBŢINUTE de  Serviciul Disciplina în Construcţii

TOTAL 
SANCŢIUNI 

249

VALOARE 
SANCȚIUNI

2.155.500 lei

TOTAL ACȚIUNI

2.195
SESIZĂRI 

primite/soluționate

2.153

DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%
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REZULTATE  OBŢINUTE de  DIRECȚIA CONTROL

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2015 2016 2017

535,535

139,200

2.155.500

Valoare sancțiuni

2015

2016

2017



15

Obiectiv strategic  : EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII        

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Obiective specifice (SMART): 1. Respectarea normelor de apărare împotriva

incendiilor, conform Legii 307/2006 (completată și modificată)

Indicatori de performanţă : Nr. acțiuni întreprinse

Ţinta :  scăderea riscurilor la incendiu în zonele publice aglomerate
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EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII  ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Obiectivul specific “Respectarea normelor de apărare împotriva  incendiilor, conform 
Legii 307/2006 (completată și modificată)” au vizat acţiuni privind:

 Verificarea obiectivelor cu potențial de risc iminent la incendiu, aparținând
persoanelor fizice și juridice de drept public și privat: – 96 acțiuni de control;
Legalitatea funcționării barurilor/ cluburilor/ piețelor și targurilor, în cooperare
cu DGPMB/ Poliția Sector 2, ITM, OPC, ISU-BIF, Jandarmerie și SICE Sector 2 – 6
acțiuni comune;
 Verificarea locațiilor de pe raza UAT ca urmare a sesizărilor înregistrate – 160
amplasamente verificate;
Acțiuni de verificare a legalității funcționării agenților economici – emitere 50
puncte de vedere către serviciile corespondente din cadrul Direcției Control;
Verificarea comercianţilor de produse pirotehnice specifice sărbătorilor – 2
societăți comerciale;
 Acțiuni de informare a asociațiilor de proprietari, gospodăriilor individuale și
operatorilor economici cu privire la normele de apărare împotriva incendiilor -
1.050 (distribuire flyere, somații, atenționări și avertismente scrise);

16



17

REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul  Prevenire și Control Împotriva 
Incendiilor

TOTAL 
SANCŢIUNI 

67

VALOARE 
SANCŢIUNI
28.300 lei

TOTAL ACŢIUNI

96

SESIZĂRI 
primite/soluţionate

160

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII  ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%
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Obiectiv strategic  : ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiective specifice (SMART) : 1. Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine 

publică

Indicatori de performanţă : Timp de reacție la declanșarea unei acțiuni

Ţinta :  5 minute media pe anul 2017
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 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor – 4 zone,
Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 18 patrule/zi,
Aplanarea conflictelor spontane identificate – 18 conflicte,
Instituirea patrulelor în zona specială de siguranță publică conform situației operative – 7 patrule,
Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor de ordine publică –
7 instituții de învățământ,
Acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a acțiunilor și misiunilor - 5-10 min,
Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de competență – 45 acțiuni,
Efectuarea de acțiuni comune cu Secțiile de poliție de pe raza Sectorului 2 – 60 acțiuni,
Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea către organele
competente a făptuitorilor, pe bază de proces verbal, în vederea continuării cercetărilor – 6 infracțiuni,
Depistarea și predarea către Secțiile de poliție, din Sectorul 2, a persoanelor date în urmărire locală, generală
și internațională – 15 persoane,
Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul afluirii/defluirii spectatorilor cu ocazia meciurilor de
fotbal desfășurate pe Stadionul Dinamo și arena națională – 32 acțiuni
Asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia desfășurării Hramului Bisericilor de pe raza Sectorlui 2 – 6
acțiuni,
Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică cu reprezentanții RATB – 14 acțiuni,
Asigurarea măsurilor de ordine publică la diferite evenimente culturale (festivaluri, concerte) organizate pe
raza sectorului 2 – 11 acțiuni.

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiectivul specific  “Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică” 
s-a realizat prin: 
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Ordine Publică

TOTAL 
SANCŢIUNI 

6.776

AVERTISMENTE

347

din care

TELEFONICE

2.410

SESIZĂRI 
primite/soluţionate

3.810

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

VALOARE 
SANCŢIUNI

3.969.868 lei

SCRISE

1.343

VIIS

6

FACEBOOK

51
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ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
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Obiectiv strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiective specifice (SMART): 2. Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat și           

monitorizarea activităților comerciale

Indicatori de performanţă : Nr. acțiuni întreprinse

Ţinta :  scăderea cu 15% a zonelor în care se desfăşoară comerţ stradal neautorizat
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ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiectivul specific “Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat și monitorizarea 
activităților comerciale” au vizat acţiuni privind:

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat, în zona comerțului stradal neautorizat – 700
acțiuni
 Verificarea comercianţilor de produse specifice sărbătorilor - 120 SC/PF/AF/eveniment
 Verificarea agenţilor economici care au deţinut agregate frigorifice/ terase sezoniere pe domeniul public
– 71 SC/PF/AF
 Verificarea agenţilor economici asupra deţinerii autorizaţiilor de comercializare produse agroalimentare,
acte de provenienţă marfă, afişare preţuri – 720 SC/PFI/Întreprinderi individuale/Producători
 Interzicerea desfacerii și comercializării băuturilor alcoolice în zona stadioanelor – 35 SC/41 acțiuni
 Verificarea vânzărilor cu preț redus, desfășurate în perioadele stabilite prin lege – 15 SC/15 acțiuni
 Legalitatea funcționării barurilor și cluburilor, în colaborare cu Poliția Sector 2, ITM, OPC, ISU și SIF Sector
2 – 65 acțiuni
 Verificarea producătorilor din piețele agroalimentare cu privire la deținerea documentelor necesare
desfășurării activității – 150 amplasamente verificate
 Activități de valorificare și distrugere a bunurilor confiscate, precum și de predare – primire a produselor
alimentare și nealimentare – 4 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 – 394 SC
Verificarea activității și a dosarelor depuse de agenții economici în vederea obținerii Autorizației pentru
desfășurare activități alimentație publică - 352 dosare
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Control Comercial

TOTAL 
SANCŢIUNI 

870

VALOARE 
SANCŢIUNI

516.500 lei

TOTAL ACŢIUNI

1.500
SESIZĂRI 

primite/soluţionate

1046

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%

SUME COLECTATE LA BUGETUL LOCAL DIN TAXE 
AUTORIZARE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

1.056.000 lei



25

REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Control Comercial

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Control Comercial

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
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ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

27

BUNURI RIDICATE
ÎN VEDEREA CONFISCĂRII

ALIMENTARE
Val. totală
4.651 lei

NEALIMENTARE
Val. totală
21.000 lei

ORIGINE ANIMALĂ
Val. totală
1.820 lei

ŢIGĂRI
732 pac/7.320 lei

Acţiunea de gestionare şi predare în scopul valorificării mărfurilor confiscate

VALOARE TOTALĂ PRODUSE CONFISCATE
34.791 lei
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Obiectiv strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiective specifice (SMART) : 3. ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR 
LEGALE  PRIVIND CIRCULAȚIA  RUTIERĂ

Indicatori de performanţă : Nr. sancțiuni/Nr. contestații câștigate în instanță

Ţinta :  Nr. sancțiuni aplicate
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• Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
conferite de lege în domeniul circulaţiei - 726 de acțiuni
• Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră, starea indicatoarelor şi a 
marcajelor rutiere - 445 de locații identificate
• Participarea la acţiuni comune pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale – 345 de 
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 - 74 de acțiuni
• 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 - 103 de acțiuni
• S-a asigurat în cazul accidentelor soldate cu victime, paza 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 – 69 accidente.

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

În vederea “Asigurării respectării  normelor legale privind circulația 
rutieră” s-au desfăşurat următoarele activități:
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Circulaţie

TOTAL 
SANCŢIUNI 

CONTRAVENŢIONALE

2.802

VALOARE 
SANCŢIUNI 

1.162.734 lei

AVERTISMENTE

244

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

din care

AUTO IDENTIFICATE 
CA FIIND FĂRĂ 

STĂPÂN/ABANDONATE

497   
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Circulaţie

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
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Obiectiv strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiective specifice (SMART) : 4. Depistarea persoanelor ce locuiesc fără  forme legale

Indicatori de performanţă : Nr. persoane identificate

Ţinta :  90% din totalul persoanelor care locuiesc fără forme legale 
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 Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme
legale – 307 imobile verificate;
Verificarea cărților de imobil și determinarea deținătorilor acestora de a le actualiza
– 64 acțiuni;
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, precum și
determinarea acestora de a intra în legalitate – 3801 persoane determinate să intre
în legalitate;
Distribuirea invitațiilor de intrare în legalitate – 4117 invitații distribuite;
Verificarea în teren a persoanelor care solicită eliberarea actelor de identitate – 31
persoane;
Verificarea în teren a persoanelor care solicită înregistrarea tardivă – 27 persoane
verificate;
Verificarea în teren a persoanelor care locuiesc în imobilele încadrate în clasa I
risc seismic – 91 imobile verificate/1874 persoane identificate.

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiectivul specific “Depistarea persoanelor ce locuiesc fără forme 
legale” s-a concretizat prin :
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ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

SANCȚIUNI 
CONTRAVENȚIONALE

203

AVERTISMENTE
9

VALOARE SANCȚIUNI
9.120 LEI

(cu 1.480 lei >2016)

34

din care

REZULTATE  OBŢINUTE de Biroul Evidența Persoanelor

34
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Obiectiv strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiective specifice (SMART) : 5. Optimizarea transmiterii informațiilor 

monitorizate prin sistemul video

Indicatori de performanţă : Nr. zone critice depistate în spațiul monitorizat

Ţinta:  Reducerea și descurajarea actelor infracționale cu 5% față de 2016

35
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 Identificarea zonelor critice de către
fiecare dispecer, în vederea creșterii
eficienței sistemelor de monitorizare;

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

Furnizarea de imagini video către toate
structurile legale, ca suport în derularea și
soluționarea incidentelor.

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Obiectivul specific “Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin 
sistemul video” s-a concretizat prin :
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TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

379

BRIGADA 
RUTIERĂ

132

INVESTIGAȚII 
CRIMINALE

10

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

1.981 (cu 449>2016)

Evenimente rutiere
215

Incidente comerț 
stradal

725

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – intersecții Sector 2 

37

din care
Incidente mediu

299 (cu 149>2016)

Incendii
47

Incidente 
ordine publică

433 (cu 167>2016)

Incidente disciplina
în construcții

83

ALTE SECȚII
83 (cu 72>2016)

JUDECĂTORIE
21

POLIȚIA SECTOR 2
85

37



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

83

BRIGADA 
RUTIERĂ

16

CETĂȚENI
12

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

286

Evenimente rutiere
7

Incidente comerț 
stradal

5

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare 
Zona Steaua Roșie – Petricani - Plumbuita 
Perioadă de raportare 12.06 – 31.12.2017

38

din care
Incidente mediu

134

Incendii
1

Incidente 
ordine publică

126

Incidente disciplina
în construcții

13

ALTE SECȚII
7

POLIȚIA SECTOR 2
48
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TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

101

BRIGADA 
RUTIERĂ

41

Cercetări penale
Omoruri

37

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

859

Evenimente rutiere
34

Incidente comerț 
stradal

43

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – Arealul Ion Creangă

39

din care
Incidente mediu

638

Incendii
3

Incidente 
ordine publică

113

Incidente disciplina
în construcții

28

FURTURI
2

39



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

145

BRIGADA 
RUTIERĂ

39

Cercetări penale
Omoruri

48

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

625

Evenimente rutiere
33

Incidente comerț 
stradal

68

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – Zona Baicului

40

din care
Incidente mediu

2014

Incendii
13

Incidente 
ordine publică

246

Incidente disciplina
în construcții

51

FURTURI
2

40



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

139

BRIGADA 
RUTIERĂ

30

Cercetări penale
Omoruri

40

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

2592

Evenimente rutiere
216

Incidente comerț 
stradal

118

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – 10 zone

41

din care
Incidente mediu

1974

Incendii
14

Incidente 
ordine publică

238

Incidente disciplina
în construcții

33

FURTURI
2

41



PERSOANE 

CONDUSE LA 

SECŢIILE 

DE POLIŢIE

7

CONFLICTE 

APLANATE

18

PERSOANE 

LEGITIMATE

7.983

SESIZĂRI SOLUŢIONATE

9.079

SCRISE

910

TELEFONICE

6747

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Rezultate obţinute de D.O.P.C.R.P.O.

42

URMĂRIŢI 

GENERALI/LOCALI

4

din care

42
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REZULTATE  OBŢINUTE de Direcţia Ordine Publică, Circulatie Rutieră şi Pază Obiective

TOTAL 
SANCŢIUNI 

CONTRAVENŢIONALE

9.589

VALOARE 
SANCŢIUNI 

5.136.082 lei

AVERTISMENTE

594

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

din care

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%
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Obiectiv strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE

Obiectiv specific (SMART): 1. Dezvoltarea competențelor angajaților

Indicatori de performanţă : Nr. angajați instruiți/Nr. angajați planificați

Ţinta :  100% conform planificării

Obiectivul specific “Dezvoltarea competențelor angajaților” s-a concretizat prin :

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale
ale personalului instituției – 100% personal
angajat;
 Asigurarea participării la cursurile organizate de
Institutul de Studii pentru Ordine Publică al
Ministerului Afacerilor Interne – 10 polițiști locali;
 Asigurarea participării la cursuri de specialitate,
după analizarea necesităților instituției – 35 de
cursuri de perfecționare.
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TOTAL 
PERSONAL OPERATIV

DOPCRPO

158

10 polițiști locali
absolvenți CURS M.A.I 

din careCursuri perfecționare

35

ÎMBUNĂTĂȚIREA   MANAGEMENTULUI 
RESURSELOR   UMANE

Cursuri de specialitate

19 funcționari

Cursuri de specialitate
25 polițiști locali

din care
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ÎMBUNĂTĂȚIREA  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE

SITUAȚIA COMPARATIVĂ PRIVIND PARTICIPANȚII  LA ACTIVITĂȚILE DE 

FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ
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PROGRAM DE FORMARE 
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47

Obiectiv strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR  UMANE

Obiectiv specific (SMART): 2. Asigurarea unui corp stabil de funcționari publici

Indicatori de performanţă : Fluctuație personal

Ţinta :  100% conform planificării

Obiectivul specific “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.
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PERSONAL ANGAJAT
DECEMBRIE 2017

364

PERSONAL ANGAJAT  
IANUARIE 2017

337

ÎMBUNĂTĂȚIREA    MANAGEMENTULUI   RESURSELOR   UMANE

PLECAȚI  CU ACORDUL 
PĂRȚILOR/DEMISIE

2
PENSIONAȚI 

3

ANGAJAȚI/TRANSFERAȚI
30

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%
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ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE
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ÎMBUNĂTĂȚIREA  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE
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Obiectiv strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA 
FUNCŢIONĂRII MECANISMELOR INTERNE ÎN VEDEREA CREŞTERII EFICIENTIZĂRII 
SISTEMELOR DE MANAGEMENT ŞI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL 
BENEFICIARILOR DIRECŢI ŞI ALE CELORLALTE PĂRŢI INTERESATE

Obiectiv specific (SMART): Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin
realizarea de campanii de promovare a imaginii PLS2 și realizarea de
parteneriate/proiecte/campanii de informare

Indicatori de performanţă : Nr. campanii de imagine/nr. parteneriate/proiecte/campanii de 

informare

Ţinta :  10 campanii de imagine/parteneriate/proiecte/campanii de informare
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ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIEI CU SOCIETATEA CIVILĂ PRIN REALIZAREA DE CAMPANII DE PROMOVARE A 
IMAGINII PLS2 ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE/PROIECTE/CAMPANII DE INFORMARE

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Poliţia Locală Sector 2 a procedat la :
 Informarea societății civile cu privire la atribuțiile instituției – site/Facebook - 187 materiale
publicate
 Dezvoltarea și derularea de campanii de informare/proiecte/parteneriate – 8 campanii de
informare și 18 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 – 500 de elevi
 Asigurarea accesului cetățenilor la informații de interes public – 12.570 solicitări de informații de
interes public
 Asigurarea participării cetățenilor la audiențe – 139 audiențe

 Realizarea unui sondaj de opinie, anual, cu realizarea analizei datelor pe zone și ani.

52
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Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%

53

ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIEI CU SOCIETATEA CIVILĂ PRIN REALIZAREA DE CAMPANII DE PROMOVARE A 
IMAGINII PLS2 ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE/PROIECTE/CAMPANII DE INFORMARE

În anul 2017 au fost primite 32 scrisori de mulţumire din partea cetăţenilor.
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Obiectiv strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA  REPREZENTĂRII POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 ÎN  

INSTANȚĂ

Obiectiv specific (SMART): Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la
reprezentarea în instanțele de judecată

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

Ţinta :  90% din total procese

Obiectivul specific “Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la 

reprezentarea în instanțele de judecată” s-a concretizat prin :

 Reprezentarea și susținerea intereselor 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 polițiștii locali, până la

achitarea amenzilor sau până la recuperarea acestora prin executare silită.
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CHELTUIELI DE JUDECATĂ 

ACHITATE 

0 lei

DOSARE PE ROL

92

din careDOSARE 

ÎNREGISTRATE

247

DOSARE CÂȘTIGATE

74

DOSARE PIERDUTE

15
Cauze:

-Nu mai avea în proprietate  autovehicului  la momentul 

săvârșirii contravenției

-Contravenția nu este susținută de niciuna din declarațiile 

martorilor în cauză

- Procesul verbal  a fost încheiat  în lipsa contravenientului 

ÎMBUNĂTĂŢIREA  REPREZENTĂRII  POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2                 

ÎN INSTANȚĂ
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TRANSMISE CĂTRE 

EXECUTARE SILITĂ

10.219

din care

PROCESE VERBALE 

ÎNREGISTRATE

11.890

AVERTISMENTE

654

ÎMBUNĂTĂŢIREA  REPREZENTĂRII  POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2                 

ÎN INSTANȚĂ

VALOARE PROCESE VERBALE ÎNREGISTRATE

7.760.905 lei

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%.
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Obiectiv strategic  : CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT ȘI A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL DE LA 
NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ  A  ACESTORA 

Obiectiv specific (SMART): 1. Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemului de
Management Integrat și a Sistemului de Control Intern Managerial prin asigurarea
conformării cu cerințele standardelor de referință și cu Ordinul Ministerului
Finantelor Publice nr. 946/2005 înlocuit de Ordinul Secretariatului General al
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitatilor publice

Indicatori de performanţă : Nr. neconformități audit intern/extern

Ţinta :  100% conform planificării
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CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 

DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2

PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Poliţia Locală Sector 2 a intreprins acțiuni
de:
 dezvoltare, operare, monitorizare, menţinere şi îmbunătătire a Sistemelor de
Management implementate;
 evaluare periodică a eficienţei Sistemelor de Management, prin măsurarea
indicatorilor de performanță ai obiectivelor stabilite;
 stabilire a Planului de obiective pentru principalele procese desfăşurate de
Poliţia Locală Sector 2 - 16 obiective generale stabilite; 52 obiective specifice
(SMART);
 revizuire periodică a procedurilor operaționale elaborate - 124 de proceduri
elaborate și revizuite;
 identificare a riscurilor de sănătate și securitate ocupațională, de securitatea
informației și aspectelor de mediu;
 colaborare cu organismele de certificare în vederea efectuării auditului de
supraveghere/recertificare a SMI;
 stabilire a măsurilor de îmbunătățire a SMI si SCIM în urma acțiunilor
preventive/corective, a analizelor efectuate de management și a recomandărilor
organismului de certificare.
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Obiectiv strategic: CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 PRIN
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA

Obiectiv specific  : 2. Îmbunătățirea performanțelor SMI și SCIM prin 
gestionarea eficace a riscurilor și tratarea în proportie de 100%  a riscurilor 
semnificative și majore   

Indicatori de performanţă : Nr. riscuri semnificative/majore tratate/total riscuri

Ţinta :  100% conform planificării

Îndeplinirea acestui obiectiv s-a concretizat prin:
 Identificarea riscurilor împreună cu proprietarii de proces – 405 riscuri 
identificate
 Stabilirea măsurilor de tratare/ minimizare a riscurilor majore
 Evaluarea riscurilor și stabilirea  măsurilor de tratare a acestora
Monitorizarea riscurilor reziduale.

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus a fost realizat 100%
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Obiectiv strategic: CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2  PRIN 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA

60



TOTAL IDENTIFICĂRI
BAZĂ DE DATE

28.570

IDENTIFICĂRI 
PERSOANE

18.130

TOTAL ÎNREGISTRĂRI

32.210

SOLICITĂRI
3.915SESIZĂRI

9.090

REZULTATE 2017

61

din care
CERERI

835

SOLICITARE DATE AUTO

4.825

ORDONANȚE 
31

SOMAȚII
234

IDENTIFICĂRI 
AUTO

10.440
61
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
2016-2020

 Implementarea Hotărârii nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei
naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a
riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare,
precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie, prin :
- derularea de campanii de conştientizare în plan local şi promovarea bunelor practici
anticorupţie;
- realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a
reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi
integrităţii.
 Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a
standardelor de control managerial intern:
- adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul
de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei
structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a întreprinderilor publice care intră
sub incidenţa SNA;
- identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei.
Monitorizarea gradului de percepție al personalului și al cetățenilor față de fenomenul de
corupție și integritate – sondaj de opinie anual.
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PROGRAME DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ, COMBATERII 
FENOMENELOR ANTISOCIALE, INFRACȚIONALITĂȚII JUVENILE, EVITAREA

ABANDONULUI ȘCOLAR, EDUCAȚIA CIVICĂ ȘI JURIDICĂ

Derulare campanii/sesiuni de prevenire în 5 unități
de învățământ, aflate în raza de competență a Poliției
Locale Sector 2, în parteneriat, pe teme de violență,
educație civică și juridică a elevilor – 500 de elevi
participanți,
Continuarea derulării Proiectului “Polițiști locali
voluntari – viitorul siguranței în școli” - 32 elevi
voluntari nou-înscriși,
Continuarea derulării Proiectului “Polițist pentru o
zi” – 11 elevi participanți la program,
 Derularea de activități în Programul „Școala altfel –
Șă știi mai multe, să fii mai bun!”;
Derulare activități prevenire cu ocazia Zilei Poliției
Locale – 21 mai 2017;
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
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PROGRAME DE PREGĂTIRE, PREVENIRE, CONSILIERE, EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI 
JURIDICĂ, PE PROBLEME RUTIERE

Derulare campanii/sesiuni de prevenire, consiliere, educație civică și juridică, pe probleme
rutiere, în 5 unități de învățământ, 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 – 200 de elevi participanți;
Participare la Campania de conștientizare, organizată de Chicco România, “Siguranța
copilului în autovehicul”;
Derulare activități în SĂPTĂMÂNA ALTFEL;
Creșterea gradului de educare, informare, conștientizare a elevilor, în domeniul siguranței
rutiere.
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PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Realizarea unor campanii de informare în domeniul protecției persoanelor vârstnice, în 
parteneriat cu Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat – 2 campanii;
Derulare campanii de informare și prevenire a tâlhăriilor, înșelăciunilor prin telefon, 
furturilor din locuințe, în parteneriat cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și 
Poliția Sector 2;
Organizare Balul Siguranței Seniorilor, ediția a –III-a, 2017 – 120 pensionari;
Participare la  Proiectul „Rămâi la Adăpost” desfășurat în Centrul de primire în Regim de 
Urgență Cireșarii.
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI 
DE DROGURI

Pe fondul creșterii îngrijorătoare a consumului de droguri, la nivelul Sectorului 2, Poliția

Locală s-a implicat activ în implementarea Strategiei Naționale Antidrog, prin participarea activă în

derularea de proiecte și campanii de informare:

•Participare la Campanie natională și marcarea „Zilei Mondiale fără tutun” desfașurată în
parteneriat cu Agenția Națională Antidrog;
•Participare Campania pentru marcarea „Zilei internaţionale de luptă împotriva traficului şi
consumului ilicit de droguri”;
•Participare la “Săptămâna naţională a voluntariatului”:
• Participare Campanie de informare cu tematică antidrog în cadrul „Săptămânii Naționale a
Voluntariatului” desfasurată în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog și voluntarii Poliției
Locale Sector 2 formați și instruiți în colaborare de cele două instituții;
•Participarea activă, prin proiecte și campanii de informare, la implementarea Strategiei Locale
Antidrog a Sectorului 2;
•Participare în calitate de partener al Strategiei Locale Antidrog la „Întâlnirea Grupului de Lucru
privind Implementarea Politicilor Antidrog la nivel local”organizată și găzduită de Primăria
Sector 2.
•Campanie de informare „Stop contrabandei cu țigări” – iunie 2017;

•Campanie de informare privind consumul de canabis sub sloganul „Pot Altfel”.
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Proiect “Parada Veseliei”

Balul Siguranței Seniorilor –
Ediția a III-a

“Programe de pregătire, 
prevenire, consiliere, 

educație civică și juridică”

IMPLICARE ÎN EVENIMENTE ISTORICE, CULTURAL –
SPORTIVE, CAMPANII DE INFORMARE ȘI PROIECTE

Înmatriculare/radiere 61 mopede
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CEL MAI BUN PARTENER - 2017

Pentru consecvența și dăruirea de care a dat dovadă în colaborarea
și susținerea proiectelor derulate pentru prevenirea criminalității și
creșterea siguranței cetățeanului, Poliția Locală Sector 2 a primit distincția
“Cel mai bun partener - 2017” al Poliției Capitalei, în cadrul evenimentului
național “Săptămâna prevenirii criminalității”.



69

 Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului

 Dezvoltarea urbană a sectorului 2

 Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului

 Eficientizarea  activității în domeniul   apărării  împotriva      incendiilor

 Îmbunătățirea managementului resurselor umane și crearea unui corp stabil 

de funcționari publici

 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale prin îmbunătăţirea funcţionării

mecanismelor interne în vederea creşterii eficientizării sistemelor de 

management şi pentru creşterea gradului de satisfacţie al beneficiarilor 

direcţi și ale celorlate părţi interesate

 Îmbunătățirea reprezentării Poliției Locale Sector 2 în instanță și a acordării 

consultanței personalului propriu

 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 acestuia

Ţinta 100%
Termen de finalizare

31.12.2018
69



70

Concluzii:

A fost continuat procesul de modernizare si întărire a capacităţii

instituţionale a Poliţie Locale Sector 2, de a se alinia la cele mai bune

practici europene poliţieneşti, astfel încât să fie considerată ca o poliţie ce

se află pe poziţii de egalitate cu orice structură similară din spaţiul

european.

Este necesară continuarea procesului de reformă în vederea

compatibilizării cu structurile europene cât şi pentru găsirea celor mai

bune forme şi metode de luptă împotriva fenomenului contravențional.

De asemenea se impune creşterea calităţii activităţii poliţiştilor în

toate domeniile de activitate, cu o atenţie îndreptată către ordinea publică.

Astfel că, în pofida dificultăţilor şi obstacolelor datorate dinamicii şi noilor

valenţe ale fenomenului contravențional, Poliţia Locală Sector 2, prin

rezultatele obţinute, a dovedit că este o poliţie modernă, europeană,

adaptabilă la schimbare, ce deţine potenţialul necesar asigurării tempo-

ului impus de problematica complexă cu care s-a confruntat.

Poliţia Locală Sector 2 îşi va continua propriul demers

reformator, circumscris coordonatelor conceptuale, structurale şi

funcţionale, pentru îndeplinirea scopului fundamental al activităţii de

poliţie, respectiv, protejarea şi slujirea comunităţii.
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DEFICIENȚE la nivelul anului 2017:

• Disfuncționalități în colaborarea cu alte instituții cu atribuții similare,

ONG-uri

•Realizarea unui număr mic de campanii de informare, programe

prevenire, programe educație civică și juridică, ca urmare a numărului

redus de personal de specialitate și a lipsei de pregătire în domeniu

•Menținerea, la un nivel ridicat, al activităților de comerț stradal

neautorizat

•Lipsa unei concepții unitare privind funcționarea tuturor polițiilor

locale, la nivel național

•Necesitatea întăririi autorităţii poliţistului local, pentru aplicarea cu

fermitate a prevederilor legii, concomitent cu întărirea disciplinei

acestuia, prin revizuirea modului de comportament, îndeosebi în relaţia

cu cetăţeanul
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Măsuri  ce se vor întreprinde pentru remedierea deficiențelor 

și îmbunătățirea  activității instituției:

 Creşterea vitezei de reacţie la sesizările cetăţenilor și satisfacerea cerinţelor

acestora;

 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;

Creșterea vizibilității în comunitate;

 Includerea în Planul de acţiune pe 2018 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 2018 ce va fi

aprobat.

72



73


