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PENTRU ANUL 2020
POLIŢIA LOCALĂ A AVUT DE ÎNDEPLINIT URMĂTOARELE 

OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Asigurarea respectării prevederilor legale privind protecția mediului2. Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal3. Asigurarea respectării legislației și a normelor cu privire la activitățile comerciale
4. Asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului5. Asigurarea respectării normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor
6. Îmbunătățirea performanțelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de monitorizare și supraveghere video7. Creșterea performanței operaționale a Poliției Locale Sector 28. Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate în baza 

Ordinului 600/2018 9. Îmbunătățirea dialogului social dintre poliția locală  și comunitatea Sectorului 210. Creșterea calității și performanțelor serviciilor11. Asigurarea apărării drepturilor  și intereselor legitime ale instituției12. Îmbunătățirea managementului resurselor umane
2
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ASIGURAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

3

Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite corespunzător - 500

locații, din care s-au trimis la supraimpozitare 27 terenuri

Verificarea agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului în colaborare cu PolițiaRomână și alte autorități locale și centrale – 31 agenți economici

Identificarea surselor generatoare de zgomot conform OMS nr 119/2014 - 24 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- 9 acțiuni
Verificarea /reverificarea respectării normelor de protecția mediului și a celor de calitatea aerului decătre societățile ce desfășoară lucrări specifice de construcții/reabilitări (șantiere, lucrări edilitare,lucrări de reabilitare etc) – 87 locații
Monitorizarea/informarea/sancționarea deținătorilor de animale de companie cu privire la
respectarea normelor legale - 46 acțiuni
 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor- 1913 străzi
Acțiuni de verificare a respectării normelor de salubritate în parcuri – 29 parcuri

Acțiuni privind centralizarea terenurilor infestate cu buruiana Ambrozia – 48 locații
 Acțiuni cu Direcția de Sănătate Publică, Poliția Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentruSituații de Urgență ”Dealul Spirii”București – Ilfov, Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pentru
verificarea respectării măsurilor cu privire la Covid-19 (monitorizare piețe, verificare agenți economici)
precum și pentru verificarea și identificarea spațiilor de carantinare – 330 acțiuni
Acțiuni de înregistrare și verificare dosare în vederea autorizării pentru desfășurarea activității dealimentație publică pe raza Sectorului 2 – 400 dosare de autorizare desfășurare activități și 46

dosare privind ocuparea domeniului public pentru terase
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Protecţia Mediului

• Sesizări primite/soluționate – 4.082
• Total acțiuni – 7.238
• Total sancțiuni – 534

• Valoare sancțiuni – 929.575
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ASIGURAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN 
CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJULUI STRADAL

• Acțiuni de verificare a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările deconstrucție/demolare – 3121 acțiuni
• Acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare alucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale – 98 acțiuni
• Acțiuni de demolare a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat almunicipalității – 110 construcții ilegale desființate
• Acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de constatare și sancționare –
106 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 – 106 solicitări
• Solicitări adresate Primăriei Sector 2/Poliției Locale Sector 2 – Direcția Juridică, în vederea
întocmirii proiectului de dispoziție de desființare, pentru lucrările executate pe domeniul
public/privat al municipalității – 103 solicitări
• Constatarea infracțiunilor în conformitate cu art. 61 din Noul Cod de Procedură Penală și
transmiterea unui nr. de 21 acte de constatare organelor de urmărire penală
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ASIGURAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN 
CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJULUI STRADAL

• Acțiuni de verificare finalizate prin întocmirea și transmiterea unui număr de 42
informări către conducerea Primăriei Sector 2 și 372 comunicări către alte instituții.
• Organizarea unui număr de 62 acțiuni pe timp de noapte.
• Au fost organizate acțiuni de control în vederea constatării legalității amplasării șiautorizării mijloacelor de publicitate, pentru care au fost aplicate un număr de 52
sancțiuni contravenționale.
• Ca urmare a constatărilor și demersurilor întreprinse au fost emise un număr de 85
dispoziții de desființare.
• Pentru infracțiuni la Legea 50/1991, au fost prezentate Parchetului de pe lângăJudecătoria Sectorului 2, un număr de 21 cazuri.
• Au fost verificați un număr de 112 agenți economici care au solicitat autorizații și
vize pentru desfășurarea activității de alimentație publică.
•Au fost întreprinse un număr de 611 acțiuni de identificare a imobilelor neîngrijite
conform HCLS2 nr. 82/2017, modificată cu HCL S2 nr. 119/2017.
• Au fost transmise la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 un număr de 160 note
tehnice, pentru supraimpozitare.
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Disciplina în Construcții

• Sesizări primite/soluționate – 3.853
• Total acțiuni – 5.923
• Total sancțiuni – 181

• Valoare sancțiuni – 270.000 lei
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ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ȘI A NORMELOR CU PRIVIRE LA 
ACTIVITĂȚILE COMERCIALE

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat, în zona comerțului stradal
neautorizat – 300 acțiuni
 Verificarea agenţilor economici care au deţinut agregate frigorifice/ terase sezoniere pe
domeniul public – 46 de terase si 32 de agregate frigorifice
 Verificarea agenţilor economici asupra deţinerii autorizaţiilor de comercializare produse
agroalimentare, acte de provenienţă marfă, afişare preţuri – 617 acțiuni control
Informarea comunității pentru combaterea Covid 19- 4 acțiuni informare
 Combaterea virusului Sars-Cov2: 90 de acțiuni de control derulate în comun cu Poliția Sector
2 și Jandarmeria Română, vizând respectarea măsurilor de protecție sanitară dispuse de

autorități, față de persoanele izolate/ carantinate la domiciliu, respectiv au fost derulate 34 acțiuni
de monitorizare a școlilor și a zonelor adiacente, precum și constituire filtre rutiere
 Legalitatea funcționării restaurantelor/ barurilor și cluburilor, în colaborare cu Poliția Sector
2, ITM, OPC, ISU și SIF Sector 2, Jandarmerie/DSP/ANSVSA – 150 acțiuni control
 Verificarea producătorilor din piețele agroalimentare (inclusiv piețe volante) cu privire ladeținerea documentelor necesare desfășurării activității – 365 actiuni /aprox. 60
amplasamente
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ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ȘI A NORMELOR CU PRIVIRE LA 
ACTIVITĂȚILE COMERCIALE

Activități de valorificare și distrugere a bunurilor confiscate, precum și de predare– primire a produselor alimentare și nealimentare – 3 convocări comisii
verificare/comercializare/neutralizare produse nealimentare, și 3 protocoale
încheiate în vederea valorificării/distrugerii bunurilor de consum cu grad
ridicat de perisabilitate,
Acțiuni de verificare a legalității funcționării agenților economici - au fost
sancționate cu suspendarea activității – 617 operatori economici
Verificarea activității și a dosarelor depuse de agenții economici în vedereaobținerii Autorizației pentru desfășurare activități alimentație publică - 492 dosare
verificate/ 403 autorizații emise
Verificarea activității și a dosarelor depuse de agenții economici în vedereaobținerii avizului de ocupare a locului public cu agregate frigorifice și terase – 78
dosare înregistrate/acțiuni
Bunuri confiscate alimentare – 19.175 lei
Bunuri confiscate nealimentare – 92.280 lei
VALOARE TOTALĂ PRODUSE CONFISCATE - 122.245 lei
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Control Comercial, Autorizare Agenți Economici

• Sesizări primite/soluționate –2.248 
• Total acțiuni – 2.248

• Total sancțiuni – 1.379
• Valoare sancțiuni –1.154.500 lei

• Sume colectate la bugetul local din taxe Autorizare alimentație publică -
1.732.478  lei
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ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI
Serviciul Ordine Publică 1/2

 Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor – 4 zone,
Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 30 patrule/zi,
Aplanarea conflictelor spontane identificate – 18 conflicte,
Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor de ordine publică – 10 instituții de

învățământ,
Activități pe linie de ordine publică în cadrul unor patrule independente folosite pentru suplimentarea dispozitivelor de ordine
publică instituite la nivelul Secțiilor 6-9 Poliție, sub coordonarea operațională a Ministerului Afacerilor Interne Sector 2 Poliție-
13 patrule /zi

Activități pe linie de ordine publică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în cadrul unor patrule
independente în sprijinul Brigăzii de Poliție pentru transportul public- 4 patrule /zi

Verificarea persoanelor aflate în izolare/carantină pe timpul pandemiei de Covid –19 – 22.068 persoane

 Supravegherea persoanelor aflate în carantină în scopul evitării părăsirii locațiilor (Hotel Sarroglia și Hotel Duke) - zilnic câte
un echipaj pe timpul funcționării acestora în locațiile de carantinare
 Activități pe line de ordine publică pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-COV-2 pe mijloacele de
transport public STB – zilnic pe perioada Stării de Alertă
Participarea la filtre, împreună cu politistii din cadrul Sectorului 2 Poliție, pentru verificarea respectării măsurilor impuse pe
timpul decretării Stării de Urgență și de Alertă- la solicitare, când situația operativă o impune.

Verificarea Societaățlor Comerciale privind obligativitatea purtării măștii de protecție pentru prevenirea răspândirii cu virusul
SARS-COV-2 – 788 societăți
Zona Obor-verificarea obligativității purtării măștii de protecție pentru prevenirea răspândirii cu virusul SARS-COV-2
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 – 54 acțiuni,
Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea către organele competente afăptuitorilor, pe bază de proces verbal, în vederea continuării cercetărilor –7 infracțiuni
Depistarea și predarea către Secțiile de poliție, din Sectorul 2, a persoanelor date în urmărire locală, generală și internațională
– 11 persoane

Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul monitorizării meciurilor de fotbal desfășurate pe Stadionul Dinamo și ArenaNațională – 31 acțiuni
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Ordine Publică 1/2

• Sesizări primite/soluționate – 5.659
- scrise – 2.776

- telefonice – 2.644
- Facebook - 238

• Total acțiuni – 11.763
• Total sancțiuni – 2.686

• Valoare sancțiuni – 5.017.451
• Avertismente - 2686
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ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI
Serviciul Circulație

• Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei – 676 de acțiuni
• Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră, starea indicatoarelor şi a 
marcajelor rutiere - 201 de locații identificate
• Participarea la acţiuni comune pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale – 180de 
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 - 290 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 - 28 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 – 20 accidente.
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Circulație

• Sesizări primite/soluționate – 5.933
- Telefonice – 4.297
- Scrise 1.556
- Facebook - 78

• Total sancțiuni – 3.280
• Valoare sancțiuni – 871.854
• Avertismente – 654
• Auto identificate ca fiind fără 
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REZULTATE  OBŢINUTE DE DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ

TOTAL 
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ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR LEGALE PRIVIND DOMICILIUL, 
REȘEDINȚA ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETĂȚENILOR

Biroul Evidența Persoanei

 Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale –
323 imobile verificate;
Verificarea cărților de imobil și determinarea președinților asociațiilor de proprietari de a
le actualiza – 117 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 – 1714 persoane determinate să intre în legalitate;
Distribuirea invitațiilor pentru reînnoirea cărții de identitate – 4365 invitații
distribuite;(*Leg 55/2020, art 4, alin 5- Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și
de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de
zile de la încetarea acestei stări.)
Verificarea în teren a persoanelor care solicită eliberarea actelor de identitate – 11

persoane;
Verificarea în teren a persoanelor care solicită înregistrarea tardivă – 14 persoane
verificate;
Verificări asupra persoanelor ce nu au prezentat datele de identitate pentru actualizareacărților de imobil – 112 acțiuni;
Acțiuni de verificare a imobilelor aflate în administrarea DGAPI/AFI pentru depistarea
persoanelor ce ocupă ilegal aceste spații – 56 acțiuni de verificare.
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REZULTATE  OBŢINUTE de Boroul Evidența Persoanei

• Total sancțiuni – 72
• Valoare sancțiuni – 15.100 lei

• Avertismente – 4

293 7

23,120

72 4

15100

0

5000

10000

15000

20000

25000

Sancțiuni Avertismente Valoare

2019

2020



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

527

BRIGADA 
RUTIERĂ

184

INVESTIGAȚII 
CRIMINALE

42

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

2.035

Evenimente rutiere
430

Incidente comerț 
stradal

357

19

din care

Incidente mediu
530

Incendii
48

Incidente 
ordine publică

374

Incidente disciplina
în construcții

116

ALTE SECȚII
71

JUDECĂTORIE
70

PERSOANE FIZICE
160

19

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MODERNE DE MONITORIZARE   ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO

Direcția Supraveghere și Monitorizare Video

Rezultate – Sistemul  
monitorizare intersecții 

Sector 2 



TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

482

Evenimente rutiere
28

Incidente comerț 
stradal

5

Rezultate obţinute de Serviciul 
Monitorizare 

Zona Steaua Roșie – Petricani -
Plumbuita 

20

din care

Incidente mediu
196

Incendii
9

Incidente 
ordine publică

201

Intervenții în urma 
sesizărilor

43

20

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MODERNE DE MONITORIZARE   ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO

Direcția Supraveghere și Monitorizare Video



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

286

BRIGADA 
RUTIERĂ

183

Cercetări penale
Omoruri

94

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

2.547

Evenimente rutiere
68

Incidente comerț 
stradal

97

Rezultate obţinute de 
Sistemul de  Monitorizare –

Arealul Ion Creangă

21

din care

Incidente mediu
1976

Incendii
19

Incidente 
ordine publică

266

Incidente disciplina
în construcții

121

FURTURI
9

21

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MODERNE DE MONITORIZARE   ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO

Direcția Supraveghere și Monitorizare Video



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

203

BRIGADA 
RUTIERĂ

67

Cercetări penale
Omoruri

123

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE

3407

Evenimente rutiere
44

Incidente comerț 
stradal

8

22

din care

Incidente mediu
2714

Incendii
30

Incidente 
ordine publică

142

Incidente disciplina
în construcții

469

FURTURI
13

22

Rezultate obţinute de 
Serviciul Monitorizare – Zona 

Baicului

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MODERNE DE MONITORIZARE   ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO

Direcția Supraveghere și Monitorizare Video



TOTAL SOLICITĂRI
ÎNREGISTRĂRI VIDEO

421

BRIGADA 
RUTIERĂ

316

Cercetări penale
Omoruri

96

TOTAL INCIDENTE 
SESIZATE
15.855

Evenimente rutiere
136

Incidente comerț 
stradal

619

Rezultate obţinute de 
Serviciul Monitorizare –

10 zone

23

din care

Incidente mediu
14.511

Incendii
25

Incidente 
ordine publică

505

Incidente disciplina
în construcții

59

FURTURI
9

23

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MODERNE DE MONITORIZARE   ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO

Direcția Supraveghere și Monitorizare Video



TOTAL IDENTIFICĂRI
BAZĂ DE DATE

43.429

IDENTIFICĂRI 
PERSOANE

32.362

TOTAL ÎNREGISTRĂRI
33.598

SOLICITĂRI
7.915

SESIZĂRI
14.273

CREȘTEREA PERFORMANȚEI OPERAȚIONALE A POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2

24

din care
CERERI

979

SESIZĂRI TELEFONICE
8.365

ORDONANȚE 
26

SOMAȚII
998

IDENTIFICĂRI 
AUTO

11.067
24

INFORMĂRI
1.256



25

ASIGURAREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE STANDARDELOR DE REFERINȚĂ IMPLEMENTATE 
ÎN BAZA ORDINULUI 600/2018 

25

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Poliţia Locală Sector 2 a întreprins măsuri
de:
 stabilire a obiectivelor specifice pe compartimente- 73 obiective specifice
(SMART);
 revizuirea procedurilor documentate în conformitate cu modificările
structurale și legislative- 221 de proceduri elaborate și revizuite;
 identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor; – 378 riscuri identificate
 raportarea gradului de implementare a Sistemului de Control Intern
Managerial.
menținerea nivelului de implementare a standardelor de control intern
managerial și păstrarea nivelului de conformitate a SCIM
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ÎMBUNĂTĂȚIREA DIALOGULUI SOCIAL DINTRE POLIȚIA LOCALĂ  ȘI COMUNITATEA SECTORULUI 2

 Informarea societății civile cu privire la atribuțiile instituției – site/Facebook - 245

materiale publicate

 Dezvoltarea și derularea de campanii de informare/proiecte/parteneriate – 13

campanii de informare , 12 proiecte și 4 evenimente
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Serviciul Relații Publice
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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 inventaruluimăsurilor 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 practicianticorupţie;
- realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi areprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şiintegrităţii.
 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 decorupție și integritate – sondaj de opinie anual.

ÎMBUNĂTĂȚIREA DIALOGULUI SOCIAL DINTRE POLIȚIA LOCALĂ  ȘI COMUNITATEA 
SECTORULUI 2
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PROGRAME DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ, COMBATERII FENOMENELOR 

ANTISOCIALE, INFRACȚIONALITĂȚII JUVENILE, EVITAREA ABANDONULUI ȘCOLAR, 

EDUCAȚIA CIVICĂ ȘI JURIDICĂ

Continuarea derulării Proiectului “Polițiști locali voluntari – viitorul siguranței
în școli” – 15 elevi voluntari noi,
Continuarea derulării Proiectului “Polițist pentru o zi”
Ziua Internațională pentru nonviolență în școală – International Premium
School of Bucharest
Elaborare trei proiecte, în parteneriat cu ISMB

ÎMBUNĂTĂȚIREA DIALOGULUI SOCIAL DINTRE POLIȚIA LOCALĂ  ȘI COMUNITATEA 
SECTORULUI 2

Participare la Conferința „Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-
o mai bună informare a cetățenilor”, eveniment care a marcat Ziua Europeană deLuptă Împotriva Traficului de Persoane, în sistem videoconferință

Serviciul Relații Publice
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PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Campanie socială ”Bucuria de a trăi” – cadouri pentru persoanele cu afecțiuni oncologice
Participare grup de lucru având ca temă sprijinul acordat persoanelor 
vulnerabile, pe perioada pandemiei

ÎMBUNĂTĂȚIREA DIALOGULUI SOCIAL DINTRE POLIȚIA LOCALĂ  ȘI COMUNITATEA 
SECTORULUI 2

PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI ȘI CONSUMULUI DE DROGURI

 Proiect ”Ziua Internațională de luptă împotriva consumului și
traficului ilicit de droguri”

 Campanie de informare în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog
 Proiect ”Fii liber!”
 Campanii naționale de informare cu privire la consumul de

substanțe psihoactive

Serviciul Relații Publice
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 Campanie de informare a populației privind activitatea Poliției Locale Sector 2
 Campanie de prevenire a infracțiunilor stradale și tâlhăriilor – Complex Bucur Obor, 

în parteneriat cu DGPMB
 Campanie de informare ”Numere utile și energie” – în parteneriat cu INFOCONS
 Campanie de informare – ”O9atitudine pentru cultură!100 România” - în parteneriat 

cu INFOCONS
 Proiect ”Marca încrederii” – în parteneriat cu INFOCONS
 Campanie de informare ”Sistemul de alertă rapid pentru produsele nealimentare –

Safety Gate”
 Campanie de informare ”Publicitatea înșelătoare”
 Ziua Poliției Locale – campanie informare
 Participare Grup de lucru cu AEPADO România – proiecte comunitate
 Campanii de informare Covid 19:
- Campanie informare mesaje preventive/recomandări Societatea Națională de Medicină a 

Familiei
- Campanie informare Grup Comunicare Strategică
- Campanie diseminare afișe și pliante  la stațiile de metrou

ÎMBUNĂTĂȚIREA DIALOGULUI SOCIAL DINTRE POLIȚIA LOCALĂ  ȘI COMUNITATEA 
SECTORULUI 2

CAMPANII DE INFORMARE A POPULAȚIEI SECTORULUI 2

Serviciul Relații Publice
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CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI PERFORMANȚELOR SERVICIILOR

Asigură comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public:
Solicitări scrise 110
Solicitări verbale – 15880
Solicitări informații de interes public pe mediu - 644Asigură activitatea de curierat:
Corespondență transmisă prin Poșta Română – 10839, din care simple 2723, cu confirmare
8116
 Asigurarea participării cetățenilor la audiențe – 63 audiențe
Registrelor, condicilor, agendelor si caietelor de lucru, conform Anexa 7 – 503

registre/condici/caiete/agende de lucru/buletine de post, din care 18 clasificate și 485

neclasificate

 Sondaj de opinie privind gradul de satisfacţie al cetăţeanului faţă de activitatea Poliţiei Locale
Sector 2 – analizate 2158 chestionare, din care 658 on-line

Sondajul de opinie privind percepția personalului Poliției Locale Sector 2, față de fenomenul decorupție – analizate 311 chestionare

Campanii informare – 12.000 pliante diseminate/persoane informate

Petiții/sesizări/solicitări/dosare autorizare/informări/somații/invitații preluate/trimise
format scris prin Poșta Română/personal, poștă electronică, rețele socializare – 27822, din care –
3752 pe e-mail/Facebook, 42 sesizări vocale.

Serviciul Relații Publice
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ASIGURAREA APĂRĂRII DREPTURILOR  ȘI INTERESELOR LEGITIME ALE INSTITUȚIEI

 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.

Întocmirea proiectului de dispoziție;

 Aducerea la cunoștința publică a dispoziției prin poștă/afișare;

 Ducerea la îndeplinire a dispoziției și comunicarea măsurilor luate

Serviciul Juridic
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Juridic 

• Dosare înregistrate - 204, din care:

- Dosare câștigate – 53

- Dosare pierdute - 60 (din care un număr de 50 de dosare în care s-au atacat 

procesele verbale încheiate în baza ordonanței militare nr. 3 care a fost 
declarată neconstituțională)

• Cheltuieli de judecată achitate – 3.140 lei

• Dosare pe rol - 85

• Procese verbale înregistrate – 17.293, din care:

- Avertismente – 4256

- Transmise la executare – 12.403

• Lucrări înregistrate, din care:
- adrese în vederea desființării pe cale administrativă a construcțiilor 

provizorii – 101

- Dispoziții ale Primarului  - 62
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ÎMBUNĂTĂŢIREA  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului instituției– 100% personal angajat;
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.

Serviciul Managementul Resurselor Umane
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ÎMBUNĂTĂŢIREA  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE

Rezultate obținute de Serviciul Managementul Resurselor Umane

• Personal angajat ianuarie 2020 - 363
• Personal angajat decembrie 2020 - 358
• Plecați  cu acordul părților/demisie - 7

• Pensionați - 3
• Angajați/transferați - 5
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Ordine publică

Activitate relații publice

Activitate circulație

Activitate dispecerat
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1. Asigurarea respectării prevederilor legale privind protecția mediului2. Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcții și  afișajului stradal3. Asigurarea respectării legislației și a normelor cu privire la activitățile comerciale
4. Asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului5. Asigurarea respectării normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de  identitate ale cetățenilor6. Îmbunătățirea performanțelor prin utilizarea tehnologiilor moderne de monitorizare  și 

supraveghere video7. Creșterea performanței operaționale a Poliției Locale Sector 28. Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate în baza  
Ordinului 600/2018 9. Îmbunătățirea dialogului social dintre poliția locală  și comunitatea Sectorului 210. Creșterea calității și performanțelor serviciilor11. Asigurarea apărării drepturilor  și intereselor legitime ale instituției12. Îmbunătățirea managementului resurselor umane

Ţinta 100%
Termen de finalizare

31.12.2021
37



38

Concluzii:

În anul 2020, datorită stabilităţii structural-organizatorice, continuităţii
obiectivelor stabilite, efortului depus de poliţiştii locali, precum şi asigurării
resurselor necesare desfăşurării activităţii curente, au fost obţinute rezultate bune,
astfel că s-a reuşit asigurarea unor servicii de calitate în ceea ce privește siguranţa
cetăţeanului. Aceste rezultate au un impact major asupra creşterii calităţii serviciului
poliţienesc, prestat de poliţiştii locali precum şi asupra percepţiei în rândul
cetăţenilor, a schimbării de ansamblu a imaginii Poliţiei Locale şi direcţia pozitivă a
sensului în care aceasta este realizată. Managementul organizaţional practicat la
nivelul instituţiei, adaptat continuu la evoluţiile fenomenului antisocial, aplicat în baza
unei cunoaşteri reale a situaţiei operative, a resurselor şi a capacităţii de acţiune s-a
axat în principal pe implementarea conceptelor moderne de abordare a activităţii
poliţieneşti, cu impact major asupra creşterii calităţii serviciilor prestate.

În 2020 am continuat îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de
acțiuni aprobat, la nivelul instituției. Obiectivul general stabilit a fost cel de asigurare
a unui nivel optim de siguranţă publică în Sectorul 2, realizabil prin atingerea unor
obiective specifice, după cum urmează: menţinerea ordinii şi liniştii publice,
combaterea comerţului stradal ilegal, protecţia mediului, creşterea gradului de
siguranţă stradală, creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere, respectarea
normelor privind disciplina în construcţii, creşterea gradului de siguranţă al elevilor
în şcoli şi în proximitatea acestora, creşterea calităţii serviciilor.

38
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DEFICIENȚE la nivelul anului 2020:

• Insatisfacţie faţă de:
- rezolvarea unor fenomene deviante din comunitate,

oamenii străzii, câinii fără stăpân, depozitele de deşeuri
necontrolate,

-combaterea în totalitate a comerțului stradal,
- imposibilitatea asigurării unui număr sporit de patrule

pedestre, în vederea creșterii calității serviciilor publice și a
vitezei de reacție la sesizări, ca urmare a coordonării
operaționale M.A.I

- număr insuficient de acţiuni cu caracter preventiv, ca
urmare a numărului redus de personal de specialitate și
perioadei de pandemie.
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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;
Creșterea gradului de educație, profesionalism și pregătire de specialitate a agenților depoliție locală;
Creșterea numărului de incidente gestionate și soluționate prin sistemul de monitorizare
video;
Scăderea timpilor de răspuns la solicitări/sesizări;
Includerea în Planul de acţiuni a unor activităţi/proiecte/programe care să vizezeîmbunătăţirea 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 seconfruntă, iniţierea unor acţiuni cu implicarea acestora .
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