
1

ROMANIA
      MUNICIPIUL BUCUREŞTI

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

P O L I Ţ I A   LOCALA
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

APROB,
DIRECTOR GENERAL

                                                                                                                                                                                                                      DOBRILĂ  AUREL

RAPORT DE ACTIVITATE AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
PENTRU ANUL 2017

CATEGORII DE
INFORMAȚII

DETALII CORELARE CU ALTE ACTE
NORMATIVE/DOCUMENTE

PROFIL
ORGANIZAȚIONAL

DECLARAȚIA DIRECTORULUI GENERAL AL
POLITIEI LOCALE SECTOR 2
Luând în considerare preocupările instituției noastre:

 De a dezvolta managementul general prin menținerea unui sistem de management
integrat care să răspundă și să depășească așteptările cetățenilor,

 De a asigura personalului un cadru adecvat pentru desfășurarea activităților,
 De a realiza și demonstra performanța în domeniul calității, protecției mediului,

sănătății și securității ocupaționale, precum și în domeniul securității informațiilor,

managementul de la cel mai înalt nivel al POLIȚIEI LOCALE SECTOR susține
menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management integrat. În acest
sens:

a) Ne preocupăm de îmbunătățirea capacității de intervenție pentru asigurarea climatului
de ordine şi liniște publică, protecției mediului și a unui comerț civilizat, necesare

 LEGE nr. 155 din 12 iulie
2010 (*republicată*)
poliţiei locale

 HOTĂRÂRE nr. 1.332 din
23 decembrie 2010 privind
aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7
februarie 2002 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind
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desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor
relaţii civilizate în viața cotidiană;

b) Asigurăm ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului prin extinderea sistemului de
monitorizare și supraveghere video la nivelul sectorului;

c) Luăm măsuri de prevenire și control împotriva incendiilor  pe raza administrativ-
teritorială a Sectorului 2,  în limita competențelor prevăzute de lege;

d) Asigurăm creșterea gradului de satisfacție al  cetățenilor în serviciile oferite;
e) Protejăm și respectăm libertățile și drepturile fundamentale ale cetățeanului, susținute

de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
f) Ne implicăm în protejarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor noştri, protejarea mediul

înconjurator și prevenirea apariției de situații ce pot aduce prejudicii mediului în care
trăim şi lucrăm;

g) Dorim să prevenim poluarea mediului şi ne angajăm la dezvoltarea durabilă si la
promovarea egalității de șanse;

h) Alocăm resurse și luăm deciziile necesare pentru implementarea tuturor măsurilor de
conformare cu cerințele legale, contractuale și de reglementare.

i) Consideram că îmbunătățirea continuă a propriilor procese precum și a performanțelor
sistemului de management integrat implementat la nivelul instituției reprezintă
principalul motor al dezvoltării noastre.

j) Luăm toate măsurile necesare pentru protecţia resurselor informaţionale împotriva
ameninţărilor interne sau externe, deliberate sau accidentale, pentru a asigura
confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor resurse;

k) Ne asigurăm că riscurile de sănătate și securitate operaţională, securitatea informaţiei
precum și aspectele de mediu sunt identificate, evaluate și controlate și luăm măsuri
pentru reducerea acestora.

l) Luăm toate măsurile pentru asigurarea continuitaţii activitaţii în caz de dezastre
naturale, amenințări externe sau orice situaţii neprevăzute care ar putea afecta
îndeplinirea obiectivelor  PLS2.

m) Ne asigurăm  că  securitatea informaţiilor contribuie la realizarea misiunii şi a
obiectivelor PLS2, prin identificarea şi prevenirea riscurilor, vulnerabilităţilor şi
ameninţărilor la adresa resurselor informaţionale şi proceselor din cadrul PLS2.

n) Adoptăm, în practicile și codurile de conduită interne, principiile enunțate în "Codul
european de etică al poliției”;

PLS2 acționează luând toate măsurile necesare pentru protejarea confidențialității, integrității
și disponibilității informaţiilor şi a resurselor asociate acestora împotriva utilizării, modificării,
divulgării sau distrugerii neautorizate. Această politică se aplică tuturor informaţiilor primite,
create, procesate, stocate şi comunicate în cadrul PLS2 şi a resurselor asociate acestora:
sistemele și echipamentele IT&C, personalul şi serviciile care deservesc procesele Institutiei.
În calitate de Director General mă angajez să asigur cadrul tehnic și organizatoric, precum
și resursele necesare pentru respectarea politicilor și îndeplinirea obiectivelor sistemului de

liberul acces la informaţiile
de interes public

 LEGE nr. 544 din 12
octombrie 2001 privind
liberul acces la informaţiile
de interes public

 Raport privind starea
economico-socială pe anul
2017

 Hotărârea nr. 478/2016
pentru modificarea și
completarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001

 Planul propriu de acțiuni în
domeniul afacerilor
europene pe anul 2017

 Strategia Locală Antidrog
2014-2020

 Hotărârea nr. 583/2016
rivind 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

 Declaraţie de aderare la
Strategia  naţională
anticorupţie 2016-2020
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management integrat, să asigur respectarea legalității și să realizez climatul necesar
îmbunătățirii siguranței cetățeanului.

Ca Director General al PLS 2 mă angajez să asigur menţinerea şi îmbunătăţirea
continuă a Sistemului de Management Integrat respectând cerințele standardelor de referință,
însușirea, cunoașterea și aplicarea de către întreg personalul a acestei politici în toate aspectele
activității noastre.

Poliția Locală Sector 2 și-a stabilit ca obiectiv principal desfășurarea activității și a
actului decizional intr-o manieră transparentă, printr-o comunicare reală și eficientă și
asigurarea în permanență și în totalitate a accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes
public, în vederea asigurării unor servicii de calitate, îndeplinirii obiectivelor și atingerea
criteriilor de performanță în exercitarea atribuțiilor.
MISIUNEA POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 este să asigure ordinea și liniștea publică,
pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, prevenirea și
combaterea fenomenului infracțional, garantarea și apărarea drepturilor și libertăților
constituționale, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar funcționării
instituțiilor statului, în conformitate cu prevederile legii.
VIZIUNEA POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2
    Poliția Locală Sector 2 își propune să dezvolte managementul general prin menținerea și
îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat care să răspundă și să depășească
așteptările cetățenilor.
    În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Poliția Locală Sector
2 a elaborat și îndeplinit obiectivele și acțiunile   asumate prin Planul de acțiuni pe anul 2017,
raportate la final de an, în Raportul privind starea economico-socială.
    Ca urmare a implementării, la nivelul Municipiului București, a Planului de măsuri în
conformitate cu documentele programatice în domeniul afacerilor europene, Poliția Locală
Sector 2 a elaborat și realizat Planul propriu de acțiuni în domeniul afacerilor europene pe anul
2017 și  Raportul privind îndeplinirea planului propriu de acțiuni.
    Ca urmare a implementării la nivelul Sectorului 2 a Strategiei Locale Antidrog 2014-2020,
s- a reușit asigurarea un concept unitar de acțiune, prin implicarea Poliției Locale Sector 2 în
proiectele, campaniile și cursurile realizate de Agenția Națională Antidrog.
    Prin schimbul de informații, confruntarea punctelor de vedere și a așteptărilor fiecărui
partener, a devenit posibilă formarea unei imagini obiective asupra realității și implicit a
situației operative din sectorul 2.
    Strategia Antidrog a Sectorului 2 a evidențiat, importanța colaborării dintre instituțiile de
aplicare a legii și de prevenire și  combatere  în domeniul traficului de droguri.
    Poliția Locală Sector 2 a aderat, în termenul legal, la Strategia Națională Anticorupție 2016-
2020. A elaborat și publicat DECLARAŢIE DE ADERARE la Strategia  Naţională
Anticorupţie 2016-2020:

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 583/2016,
privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020,  a seturilor de
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indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a
surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a
corupţiei,  a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informațiilor de
interes public.

Poliția Locală Sector 2, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi
punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor
Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului judeţean şi de a dispune măsurile
necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii
administrativ teritoriale, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către
Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020,  recunoscând importanţa
obiectivelor strategiei precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia,
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:
 Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;
 Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a

Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;
 Asigură creșterea transparenței instituționale, a proceselor decizionale și a proceselor de

administrare a resurselor publice  la nivelul Poliției Locale Sector 2;
 Asigură îmbunătățirea capacității de gestionare  a eșecului de management prin corelarea

instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților
instituționale;

 Asigură creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la
nivelul instituției publice și  în domeniul achizițiilor publice;

 Crește gradul de informare a cetățenilor, cu privire la impactul fenomenului de corupție;
 Crește gradul de informare a personalului propriu, cu privire la impactul fenomenului de

corupție;
 Îmbunătățește activitatea de prevenire a incompatibilităților și conflictelor de interese;
 Asigură consolidarea integrității instituționale, prin planuri  dezvoltate pe baza analizei de

risc și a standardelor de control managerial intern;
 Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate

mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
 Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea

situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea
interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului
transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

 Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe
care o reprezintă.
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DATE DE CONTACT:
Adresa - Șos. Pantelimon, nr. 27, Sector 2, București
Telefon - 021 252 58 28; 021 252 73 34; 021 252 51 03; 0753 317 168; 021 252 57 70
Tel Verde – 0800 800 772
Fax - 021 252 50 14; 021 305 39 39;021 624 33 88
E-mail - office@politialocalas2.ro
Site - www.politialocalas2.ro

POLITICI PUBLICE
Informații privind

rezultatele
implementării Planului

strategic
instituțional(PSI).

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

1.1 Statul de drept
1.1.1 Obiectiv – Consolidarea integrității și monitorizarea gradului de percepție al cetățenilor
și personalului Poliției Locale Sector 2 față de  fenomenul de corupție.

1. Organizarea unui curs pe teme de corupție și integritate, pentru întreg personalul,
structurat pe trei module și anume:

- Modulul nr.1  „Legislație etică în administrația publică-instruire
anticorupție”

- Modulul nr.2  „Comunicare”
- Modulul nr.3  „Moduri de acțiune în diverse situații și noțiuni de

criminalistică”
2. Aplicarea Codului de etică pentru toți funcţionarii publici s-a concretizat prin:
- numirea  la nivelul Poliției Locale Sector 2, a Consilierului de etică și elaborarea

„Codului etic de conduită al funcționarilor publici și al personalului contractual”,  plecând de
la convingerea că încrederea populației în poliția locală este în mod riguros legată de
atitudinea și comportamentul polițistilor locali vis-a-vis de cetățeni și, în particular, de
respectul demnității umane, libertăților și drepturilor fundamentale ale persoanei, consacrate
îndeosebi în Convenția Europeană a Drepturilor Omului;

- includerea unor teme din Codul etic de conduită în planurile de pregătire
profesională.

3. Monitorizarea gradului de percepție al personalului Poliției Locale Sector 2 și al
cetățenilor  față de fenomenul de corupție și integritate

În vederea studierii percepțiilor și atitudinilor personalului Poliției Locale Sector 2 față
de problematica aferentă corupției, Biroul Relații Publice și Arhivă a realizat în perioada 02
mai-19 mai 2017, un sondaj de opinie, prin completarea „Chestionarului privind percepția
personalului Poliției Locale Sector 2 față de fenomenul de corupție”.
Sondajul a fost realizat, pe un eșantion reprezentativ de persoane, funcționari publici și
personal contractual- activitate de birou sau de teren.
Volumul eșantionului este de 333 de persoane, salariați ai instituției- 92,94% personal.
    În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie , Politia Locala Sector 2 a
solicitat  cetatenilor , prin intermediul sondajului de opinie, sa ne relateze parerea lor cu privire

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7
februarie 2002 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile
de interes public

 LEGE nr. 544 din 12
octombrie 2001 privind
liberul acces la informaţiile
de interes public

 Hotărârea nr. 478/2016
pentru modificarea și
completarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001

 Raport privind starea
economico-socială pe anul
2017

 Planul propriu de acțiuni în
domeniul afacerilor
europene pe anul 2017

 Planul de acțiuni al Poliției
Locale Sector 2 pe anul
2017

 Legea 500/2002 finanțele
publice

 Legea 82/1991
contabilității

 OMFP  nr. 1792/2002
privind angajarea,
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la nivelul de coruptie al personalului din cadrul institutiei.
La această  întrebare , dintr-un total de 1773 chestionare, 2% din cetățenii sectorului 2 sunt de
părere că nivelul de corupție este ridicat, 8% scăzut, 43% consideră ca nu există, 7% nu
raspund  la această întrebare. 37% dintre cei chestionați nu au știut să răspundă la această
întrebare.
    Aceasta întrebare reflectă percepţiile şi atitudinile personalului Poliției Locale Sector 2, faţă
de problematica aferentă corupţiei, respectiv să înţeleagă şi să explice fenomenul, prin
raportare la contextul său prezent, manifestările şi cauzele sale, cunoaşterea modului în care
sunt percepute şi evaluate acţiunile întreprinse de Poliția Locală Sector 2  în domeniul
prevenirii şi combaterii corupţiei.

4. Realizarea de Campanii de informare a personalului și cetățenilor pe teme de
anticorupție și integritate.
    În paralel cu desfășurarea sondajului de opinie a fost realizată o  Campanie de
informare privind prevenirea și combaterea corupției și importanța avertizorilor de integritate –
au fost diseminate 1.000 flyere.
Indicator de performanță – Creșterea gradului de comunicare organizațională privind
fenomenul de corupție și  sistemul de integritate cu 5 % față de 2016
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu – Realizat
1.1.2 Obiectiv – Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

1. 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.

2. 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 și Primăriei Sector 2 – 26
materiale publicate.

3. 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;
- elaborarea/actualizarea şi implementarea codurilor de conduită la nivelul instituţiilor

administraţiei publice locale.
4. 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

lichidarea, ordonanțarea și
plata cheltuielilor
instituțiilor publice publice

 Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice

 Hotărârea nr. 395/2016
privind normele de aplicare
a Legii 98/2016

 Ordinul Secretariatului
General al Guvernului nr.
400 din 12 iunie 2016

 Ordinului 808 din 8 iunie
2015 al Ministerului
Finanțelor Publice privind
abrogarea Ordinului
ministrului finanţelor
publice nr.946/2005 pentru
aprobarea Codului
controlului
intern/managerial

 Standardele ISO
9001:2008, ISO
14001:2004, BS OHSAS
18001:2007 și ISO/IEC
27001:2013

 HG nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale
Legii nr. 340/2004, privind
elaborarea Planului de
măsuri al Municipiului
București

 Program Guvernare 2017
 Programului Naţiunilor

Unite pentru Dezvoltare –
PNUD

 Strategia Naționale de
Ordine și Siguranță publică
2015-2020

 Strategia de prevenire a
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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;
-  identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a
celor de implementare a standardelor de control managerial intern;

-  aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA;
- evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi
vulnerabilităţile nou apărute.
Indicator de performanță - Reducerea riscurilor si vulnerabilităților la nivelul Poliției Locale
Sector 2
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu – Realizat
1.1.3 Obiectiv – Consolidarea integrității prin aplicarea strictă a legislației privind conflictul de
interese și declararea averilor

 Actualizarea unui număr de 336 declarații de avere și 336 declarații de interese
și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate
Indicator de performanță - Reducerea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul Poliției Locale
Sector 2
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat

2.Stabilizarea mediului economic și creșterea gradului de încredere a agenților
economici și a capitalului în perspectiva dezvoltării economiei. Evitarea derapajelor economice
potențiale într-un an electoral

2.1 Stabilitate
2.1.1Obiectiv - Asigurarea derulării angajamentelor bugetare și legale ale Poliției Locale
Sector 2 până la finele anului 2017

1. Organizarea, conducerea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
Raportare cheltuieli, defalcate pe programe:
Bugetul aprobat pentru anul bugetar 2017, a fost de 33.134.000 lei, din care :
- buget aprobat pentru cheltuieli de personal 27.176.000 lei ;
- buget aprobat pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 5.221.000 lei;
- buget aprobat pentru despăgubiri civile 8.000 lei ;
- buget aprobat pentru cheltuieli de capital 729.000 lei.
Totalul cheltuielilor aferente anului 2017, conform execuţiei bugetare a fost de 32.650.000  lei,
din care :
1. Cheltuieli de personal în valoare de 26.887.000 lei
2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare totală de 5.108.000 lei, din care:
- Cheltuieli cu energia electrică şi gaze naturale, 323.000 lei
- Cheltuieli cu apa canalizare şi salubritate, 57.000 lei

criminalității la nivelul
Municipiului București
2016-2019

 Strategia Națională
Anticorupție 2016-2020

 Strategia Locală Antidrog
2014-2020

 Planul de măsuri la nivelul
Municipiului București

 Plan de măsuri privind
asigurarea climatului de
siguranță publică în incinta
și zona adiacentă unităților
de învățământ
preuniversitar din
Municipiul București

 Planul Local de dezvoltare
Durabilă  a Sectorului 2

 Planul propriu de acțiuni  în
domeniul  afacerllor
europene pentru trim. IV -
2017
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- Cheltuieli cu furnituri de birou, 117.000 lei
- Cheltuieli carburanti si lubrifianti, 380.000 lei
- Cheltuieli pentru piese de schimb, 286.000 lei
- Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţii, internet 211.000 lei
- Cheltuieli cu reparaţii şi intreţinere auto, cheltuieli cu mentenanţa şi transmisia de date
privind monitorizarea video, reparaţii calculatoare şi imprimante, etc. 1.860.000 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 215.000 lei
- Cheltuieli pentru reparatii curente 73.000 lei
- Cheltuieli pentru materiale sanitare 5.000 lei
- Cheltuieli cu uniforme şi echipament cf. HG 1332/2010, în valoare de 550.000 lei
- Cheltuieli pentru achizitie obiecte de inventar 287.000 lei
- Cheltuieli pentru achizitii de carti si publicatii 1000 lei
- Cheltuieli cu pregătirea profesională cf.HG 1332/2010  în valoare de 125.000 lei
- Cheltuieli cu protecţia muncii 240.000 lei
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, prime de asigurare non-viata, etc. 100.000 lei
3. Cheltuieli de capital în valoare de 729.000 lei
Execuţia bugetară aferentă exerciţiului bugetar 2017 s-a realizat în proporţie de 98,53 % faţă
de bugetul aprobat .

2. Monitorizarea utilizării transparente a resurselor bugetare, în aplicarea legilor
specifice achizițiilor publice se utilizează proceduri operaționale întocmite în baza Ordinului
nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretariatului Guvernului
nr.400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților
publice.

Indicator de performanță – Angajamente bugetare raportate/Total angajamente bugetare
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
2.1.2 Obiectiv – Asigurarea organizării și conducerii evidenței financiar – contabile

1.Stabilirea măsurilor financiare privind politica de personal
2.Stabilirea cheltuielilor de bunuri și servicii, în baza actelor normative specifice.

   Modul de administrare a patrimoniului instituției și execuția bugetului de venituri și
cheltuieli sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative
de înființare a instituției și respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței
și eficacității.
    Cheltuielile privind bunuri și servicii s-au stabilit și se realizează pe baza actelor normative
specifice domeniului de activitate și cu respectarea dispozițiilor: Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare , OMFP nr.1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor
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publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu,  OG nr.119/1999
privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările
ulterioare; OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile
administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Legii
nr.98/2016 privind achizițiile publice.
    Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de
autorizările conținute în legile speciale și legile bugetare anuale.
    Cheltuielile curente s-au fundamentat și realizat astfel încât să se asigure derularea
activităților în condiții decente, evitând risipa fondurilor publice.
Indicator de performanță - Total plăți efectuate/Total cheltuieli
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
2.1.3 Obiectiv – Îmbunătățirea gestionării bunurilor din patrimoniul instituției

1. Asigurarea unui climat optim la nivelul sediilor şi punctelor de lucru ale Poliției
Locale Sector 2 în vederea desfăşurării  activităţii la parametrii optimi,  conform cu politicile şi
obiectivele instituţiei – 6 sedii/puncte de lucru

2. Monitorizarea,  urmărirea utilizării eficiente şi conservarea unităţilor de patrimoniu
s-a concretizat prin:

-  Reparații la sectiile de dispecerat
-  Traian –operații de zugrăvire
- Paroșeni – anvelopare, zugravire, reparații acoperiș

    3. Asigurarea depozitării şi distribuirii materialelor.
Indicatori de performanță - Unități de patrimoniu în condiții optime de utilizare/Unități de
patrimoniu total
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
2.1.4 Obiectiv – Îmbunătățirea utilizării armamentului și autovehiculelor din dotare

1. Instruirea în domeniul executării tragerilor cu armamentul din dotare și a
utilizării autovehiculelor conform planului de instruire - 2 ședințe trageri;

2. Organizarea modului de utilizare, întreţinere, păstrare, reparare şi
aprovizionare cu piese de schimb, materiale, carburanţi, lubrifianţi conform necesarului s-a
concretizat prin:

-asigurări RCA pentru 60 autovehicule
- revizii auto pentru 60 autovehicule
- reparații pentru 30 autovehicule
- roviniete pentru 9 autovehicule

Indicatori de performanță - Nr. autoturisme funcționale/ Nr. total autoturisme
Sursa de finanțare – buget local
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Stadiu - Realizat
2.1.5 Obiectiv - Asigurarea bazei logistice

1. Asigurarea funcţionării neîntrerupte a legăturilor prin toate categoriile de mijloace
şi sisteme informatice – 112 calculatoare, 3 servere, 38 imprimante, 10 multufuncționale, 3
copiatoare și  102 statii emisie recepție.

2. Controlarea exploatării, întreţinerea, depozitarea şi ţinerea evidenţei materialelor de
comunicaţii;
Indicator de performanță -  Sisteme de comunicare funcționale/Total sisteme de comunicații
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat

3. Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței
administrației publice. Administrația în slujba cetățenilor, standarde de calitate și standarde de
cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii populației și mediului de
afaceri în administrația publică

3.1 Administrație publică eficientă
3.1.1 Obiectiv - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetățenilor prin accesul la
informații de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001
           1.Asigurarea accesului cetățenilor la informații de interes public
    Biroul Relații Publice și Arhivă  a elaborat și transmis lunar, către Agenția pentru Protecția
Mediului București, raportările cu informații de interes public pe mediu – 1519 solicitări.

Am răspuns, în termenul legal, unui număr de 101 solicitări de informații de interes public,
formulate în scris.

În vederea creșterii gradului de acces al populației la informațiile publice și îmbunătățirea
mijloacelor de comunicare a informațiilor de interesc public:

 Am răspuns verbal și telefonic, la momentul cererii, la aproximativ 10.950 de solicitări de
informații de interes public.

Scurtarea timpului de răspuns la petiții, sesizări, reclamații sau solicitări la 20 de zile
calendaristice.

2.Elaborarea programului de audiențe și asigurarea la audiențe a personalului de
specialitate.
       În vederea  îmbunătățirii asistenței la audiențe, Biroul Relații Publice și Arhivă  a  asigurat
programarea a 139 audiențe, consilierea pe diverse probleme a cetățenilor care au solicitat
audiențele, încheierea proceselor verbale în urma audiențelor cu măsurile ce au fost stabilite,
asigurarea participării la audiențe a directorilor direcției căreia îi este adresată sesizarea,
asigurarea participării  unui reprezentant al Biroului Relații Publice și Arhivă.

3.Desfășurarea de Campanii de informare a societății civile cu privire la
atribuțiile,activitățile și  acțiunile/proiectele instituției.

Pe parcursul anului Biroul Relații Publice și Arhivă  a organizat, planificat, coordonat și
gestionat un număr de 19  campanii de informare și 7 proiecte, inițiate de Poliția Locală Sector
2 sau în parteneriat , alături de 12 organizații publice, private sau organizații non-profit.
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Indicator de performanță - Nr. informatii de interes public solicitate/ Nr. de informatii de
interes public furnizate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu – Realizat
3.1.2 Obiectiv – Îmbunătățirea managementului resurselor umane și crearea unui corp stabil de
funcționari publici

1. Modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a ROF-ului instituției conform
 HCL nr. 221/20.12.2017

2. Dezvoltarea competențelor angajaților, prin desfășurarea cursurilor de pregătire
profesională pentru un număr de 54 de angajați

3. Formare profesională - cursuri de formare  inițială pentru un număr de 10 de polițiști
locali

4. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului instituţiei conform
planului anual de pregatire, s-a realizat prin testarea anuală desfășurată pentru toți angajații
instituției în cursul lunii decembrie.

5. Transparenţa condiţiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de funcţionari publici s-
a asigurat prin publicarea – conform legislației în vigoare – în Monitorul Oficial al României –
partea a III-a, în cotidiene de largă circulație, pe site-ul și la sediul instituției, a unui număr de
12  concursuri.

6. În urma concursurilor organizate au fost încadrate, cu respectarea legislației în vigoare
un număr de 29 funcționari publici.
Indicator de performanță-  Nr. Angajați instruiți / Nr. Angajați planificați
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
3.1.3  Obiectiv - Formarea profesională a salariaţilor

1. Prevenirea riscurilor profesionale și protecția angajaților la locul de muncă:
- identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor  pentru fiecare componentă a sistemului

de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de
muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

- elaborare fișele de identificare a factorilor de risc profesional pentru fiecare lucrător
din cadrul instituției, în conformitate cu Hotararea nr. 355/2007  privind supravegherea
sănătăți lucrătorilor *actualizată * și transmise la cabinetul de medicină muncii;

- elaborarea și transmiterea către șefii locurilor de muncă din cadrul instituției,
documente ce stabilesc atribuțiile şi răspunderile în domeniul securității și sănătății în
muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care să fie consemnate
în fișa postului;

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea
informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
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- actualizarea și afișarea planului de organizare și intervenție pentru toate locurile de
muncă din cadrul PLS2 și instruirea lucrătorilor cu privire la responsabilitățile ce le;

- întocmirea evidenței cu privire la angajații care conduc mașină instituției, elaborat
documente privind obligațiile acestora și transmise șefilor pentru a fi incluse în fișa
postului;

- verificarea  instruirii periodice a lucratorilor din cadrul instituției cu privire la
respectarea măsurilor de prevenire și protecție, precum și a atribuților și
responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă și apărarea
împotriva incendiilor și colaborat permanent cu sefii direcți a locurilor de muncă;

- s-a urmărit permanent respectarea atribuțiilor și măsurilor de securitate și sănătate în
muncă și apărarea împortiva incendiilor stabilite de conducerea instituției, ce revin
salariaților, în acest sens făcându-se repetate controale atât la sediul instituției cât și la
punctele de lucru din exterior. Controlul a fost efectuat conform planificării întocmite
de personalul cu atribuții SSM și PSI și aprobata de catre angajator.Obiectivele
specifice controlului au fost:-urmarirea ca fiecare lucrător să iși desfășoare activitatea,
în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite , astfel
încat să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria
persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în
timpul procesului de muncă;- neafectarea activităților curente; evitarea stărilor
conflictuale; remedierea în timp util a neregulilor constatate;- cunoaștere situației reale
din teren;cunoașterea și respectarea normelor și măsurilor de SSM și PSI la locurile de
muncă; întreținerea în bună stare de funcționare a mijloacelor de primă intervenție și
prim ajutor; verificarea fișelor de SSM și SU ș.a. Nu au fost găsite neconformități
majore care să pună viața și/sau, sănătatea lucrătorului sau a celorlalți participanți la
procesul de muncă în pericol, putând fi remediate pe loc s-au în scurt timp, împreună
cu șeful direct a locului de muncă și cu personalul din cadrul serviciului Administrativ
( priza defectă, bec ars, lipsa materialelor de curățenie, scaun defect). Activitățile de
control desfășurate au avut și rolul de informare, instruire şi conștientizare a
angajatorilor având în vedere: reâmprospatarea și actualizarea cunoștințelor în
domeniul securității și sănătății în muncă și SU; responsabilitatea fiecărui lucrător la
locul de muncă cu privire la: anunțarea unui eveniment – intervenție în cazul unui
început de incendiu – posibilitățile de intrerupere a alimentării cu energie electrică și
gaze - mânuirea mijloacelor de intervenție din dotare; adoptarea unei abordări globale
a stării de securitate și sănătate la locul de muncă, luând în considerare schimbările
apărute în lumea muncii și apariția unor noi riscuri, în special cele de natură
psihosocială; consolidarea unei culturi de prevenire a riscului, bazată pe combinarea
unei varietăți de instrumente legislație, dialog social, cele mai bune practici;

- în 2017 Comitetul de securitate și sănătate în muncă s-a întrunit trimestrial pentru: a
analiza și face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă, analizarea
planului de prevenire şi protecție, respectarea prevederilor regulamentului intern în
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special reguli de securitate și sănătate în muncă și apărarea împotriva incendiilor;
modul de cum s-a urmărit realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv
alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct
de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă; a analizat introducerea de noi
tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securități
și sănătații, lucrătorilor, și a făcut propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;
analizarea alegerea, cumpărarea, întreținerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a
echipamentelor de protecție colectivă și individuală; propunerea  măsurilor de
amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezenţa grupurilor sensibile la
riscuri specifice; analizarea cererilor formulate de lucrători privind condițiile de muncă
și modul în care au fost indeplinite atribuțiile de prevenire și protecție la nivelul
instituției; urmărirea modului în care se aplică și se respectă reglementările legale
privind securitatea și sănătatea în muncă, masurile dispuse de inspectorii de muncă și
inspectorii sanitari; analizarea propunerilor lucrătorilor privind prevenirea accidentelor
de muncă și a imbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă și a propus introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
analizarea  cauzele producerii evenimentelor sus menționate şi a făcut propuneri pentru
completarea unor măsuri care să monitorizeze mai bine activitatea fiecărui lucrător în
parte; dezbaterea rapoartelor scrise privind constatările făcute în timpul contralelor
efectuate la locurile de muncă din cadrul instituției de către personalul abilitat din
cadrul Direcției de Sănătate Publică, a personalului din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă București și a reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de
Urgență; dezbaterea raportul scris cu privire la situația securități și sănătății în muncă,
acţiunile care au fost intreprinse şi la eficiența acestora în anul încheiat, precum şi
propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor;

- s-a efectuat evaluarea riscului asupra sănătății angajaților din cadrul instituției, astfel
toți lucratorii au efectuat controlul medical periodic și testarea psihologică și au
obținut fișa de aptitudine, fișa portarmă și avizul psihologic. Medicul de medicina
muncii a dat rezoluția pentru tot personalul apt pentru Funcție și port armă cu excepția
unei singure persoane care are rezoluția apt pentru funcție, fără port armă. Au fost
lucrători care au avut pe fișa de aptitudine recomandări pentru:dispensarizare prin
medicul de familie și/sau medic de specialitate, corecție optică adecvată. În vederea
conștientizării nevoilor și problemelor privind sănătatea și securitatea în muncă a
angajaților, precum și afecțiunile cu impact semnificativ asupra calității în muncă, s-a
efectuat o instruire cu tot personalul, in special cu persoanele cu probleme de sănătate,
cât este de necesară monitorizarea prin medicul de familie și/sau specialitate, pentru ca
starea de sănătate să nu se agraveze. Fișele de aptidudine au fost distribuite astfel: o
fisă de aptitudine a fost transmisă lucratorului, una a fost depusă la dosarul individual,
iar o copie a fost atasată la fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea
în muncă;
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-  la nivelul Poliției Locale Sector 2, în 2017 au fost organizate exerciții de alarmare și
evacuare în caz de incendiu/cutremur. Exercițiile s-au desfășurat conform planului și
scenariului de incendiu/cutremur elaborat de personalul cu atribuții de SSM și PSI,
având drept scop pregătirea unitara a angajaților pentru formarea unui comportament
adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență. Exercițiile de alarmare și evacuare s-
au finalizat cu întocmirea rapoartelor privind concluziile modului de desfășurare, iar
evidența s-a trecut în registru,evidențelor, aflat la Compartimentul Intern de Prevenire
ți Protectia Muncii;

- pentru ameliorarea condițiilor de muncă și pentru menținerea stării de sănătate a
angajaților au fost luate măsurile de protecție a salariaților ce se aplică pe timp de
caniculă respectiv: s-a redus intensitatea și ritmul activităților fizice, sarcinile
angajaților care lucrează la calculator au fost planificate astfel încât folosirea zilnică a
ecranului de vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze și schimbări de activitate,
care a redus suprasolicitarea în fața ecranului de vizualizare;sa asigurat ventilația la
locurile de muncă în spații inchise (birouri); s-a asigurat apa minerală adecvate, câte 2
litri/persoană/schimb. Deplasările în teren între orele 11.00 – 15.30  s-au  efectuat
numai cu autoturismele dotate cu aer condiționat. Pentru monitorizarea situației
menționate mai sus permanent  s-a facut raportarea către Centrul de control a acțiunilor
pentru prevenirea și eliminarea efectelor caniculare;

- pentru menținerea stării de sănătate a angajaților din cadrul Poliției Locale Sector 2, în
zilele cu temperaturi scăzute extreme (sub minus 200C sau când indicele de răcire
scade sub pragul valoric de minus 32. ), la nivelul instituției au fost luate măsurile
prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.99 din 29 iunie 2000 pentru lucrătorii care
lucrează în aer liber, astfel :distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5
litru/persoana/schimb; acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare,
scop în care au fost asigurate spaţii fixe si mobile cu microclimat corespunzător si
asigurarea echipamentului individual de protecţie;

- in conformitate cu Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Legea
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, s-a efectuat instructajul introductiv
general cu noii angajați, personalul venit din creștere copil, personalul voluntar,
persoanele aflate în practică, s-au organizat ședințe de instruire cu șefii locurilor de
muncă, cu lucratorii din cadrul serviciilor operative. Pentru lucrătorii din unitațile din
exterior care desfășoară activități pe bază de contract prestări servicii, personalul cu
atribuții SSM și PSI a efectuat instruirea lucrătorilor privind activitățile specifice
instituției, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și
activitățile de prevenire și protecție la nivelul instituției. Instruirea a fost consemnată în
fișa de instruire colectivă, care a fost întocmită în doua exemplare, un exemplar a
rămas la biroul PM și PSI și un exemplar s-a predat la persoanele instruite.Personalul
cu atribuții SSM și SU colaboreaza permanent cu șefii locurilor de muncă, în vederea
instruirii și completează fișele individuale, atunci când sunt solicitați;
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- au fost stabilite și semnalizate zonele cu risc ridicat și specific din cadrul instituției, iar
persoanele care lucrează pe teren au fost instruite cu privire la delimitarea și îngrădirea
zonelor de risc, în funcție de competență;

- s-a efectuat verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și
responsabilităților ce le revin în domeniul SSM și PSI stabilite prin fișa postului;

- s-a efectuat auditul de evaluarea conformității cu cerințele legale la locurile de muncă
din cadrul Poliției Locale sector 2 și au fost întocmite documentațiile necesare în acest
sens;

- în cadrul Compartimentului Intern de Prevenire și Protecția Muncii s-a efectuat auditul
extern de supraveghere, pentru certificarea sistemului de management pentru
securitatea ocupaționala.Cerințele specifice au fost : documete privind identificarea
pericolelor, evaluare riscurilor la nivelul instituției și stabilirea controalelor, cerințe
legale și alte cerințe, obiective, program( programe), resurse, responsabilități,
competență, instruire și conștientizare, comunicare, participare și consultare, controlul
operaţional, pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns,
monitorizarea şi măsurarea performanței, evaluarea conformării, investigarea
incidentelor, acțiuni corective şi preventive s.a.;

- pentru evitarea riscurilor de electrocutare și producerea unor incendii, care pot provoca
accidente și pagube materiale, în cadrul instituției s-a efectuat verificarea prizelor de
împamantare și continuitatea prizei de pământ pentru sediul și secțiile instituției cu
personal abilitat.

- au fost achiziționate componentele necesare pentru dotarea truselor de prim ajutor din
cadrul instituției, iar pentru personalul operativ au fost achizitionate  EIP (mănuși,
măști medicinale, spirt medicinal, îmbracăminte de unică folosință;

- în conformitate cu Ordinul 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, s-a efectuat:controlul periodic al instalațiilor și a sistemelor de
încălzire existente în cadrul instituției inclusiv curățarea coșurilor; sa efectuat
verificarea, periodică anuala a mijloacelor de stingere a incendiilor din cadrul
instituției,  cu firmă abilitată, au fost achiziționate stingătoare pentru înlocuirea celor
care la verificarea periodică au fost date pentru casare;

- s-a tinut evidența echipamentelor  de muncă și s-au efectuat verificările periodice cu
instituții abilitate;

- s-a efectuat și s-a actualizat în conformitate cu legislația în vigoare, măsurarea
densității de putere a radiațiilor electromagnetice emise de stațiile de emisie recepție,
iar copii ale rezultatelor obținute inclusiv documente ce țin de măsurile de protecția
lucrătorilor au fost transmise către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului
București, în conformitate cu prevederile HG 520/2016;

-  ca urmare a măsurilor stabilite în planul de prevenire și protecție, în limita fondurilor
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de care a dispus instituția s-au achizitionat echipamentele de protecție pentru
personalul operativ si personal administrativ, in conformitate cu regulamentul cadru de
acordare a acestora, legile specifice și evidența EIP pe anul 2017;

-  în conformitate cu prevederile legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 s-a
efectuat evaluarea periodică a riscurilor profesionale corelate cu modificările
survenite. Expertiza a fost efectuată împreună cu Direcția de Sănătate Publică
București;

- în scopul obținerii unei comunicări eficiente, în cazul producerii unui incendiu la
nivelul instituției s-a efectuat proiectarea și execuția instalației de detecție și
semnalizare incendiu cu o instituție abilitată în acest sens, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 307/2006;

- a fost cercetat în conformitate cu legislația în vigoare, evenimentul produs în data de
23.04.2017, în care a fost implicat un lucrator din cadrul serviciului Circulație Rutieră;

-  au fost luate măsuri pentru efectuarea unor lucrări cu instituții autorizare, la sediul
instituției respectiv: s-a achiziționat și a fost montată ușă RF 60 minute la podul
imobilului, a fost achiziționată și montată grilă în fața imobilului la parter pentru
admisia aerului necesară pentru evacuarea fumului din casa de scară, au fost montate
luminoblocuri pentru marcarea căilor de evacuare și hidranți interiori, au fost refăcute
planurile desenate pentru sediul instituției, la ușile pe casa scării s-au montat materiale
pline rezistente la foc și dispozitive de inchidere, s-au făcut lucrări pentru separarea
centralei termice de rezerva de apă incendiu/stația de pompare aferente instalației
pentru stingere cu hidranți interiori și dotarea cu ușă rezistentă la foc 90 de minute;

- în vederea realizării măsurilor de prevenire în domeniul aparării împotriva incendiilor,
conform  prevederilor  art. 19 litera c) și art. 30 alin 4 1 din  Legea nr. 307 /2006
privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată prin OUG 52/2015, au fost luate
măsuri pentru întocmirea dosarului ce cuprinde documentația pentru sediul instituției
si a fost transmis la IGSU în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

- Personalul din cadrul CIPPM a participat la acțiuni specific instituției în conformitate
cu prevederile din fișa postului.
Indicator de performanță- nr. de accidente și nr. de îmbolnaviri profesionale
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat

2.  Formarea profesională a salariaţilor
 Dezvoltarea și implementarea unui sistem de eficientizare a performanței
personalului angajat, s-a realizat verificându-se  prin testări individuale, gradul de
asimilare a cunoștințelor și îndeplinirea obiectivelor de către toți angajații instituției,
 A fost organizat concurs de promovare în gradul imediat superior celui deținut
pentru un număr de 15 de funcționari publici, finalizat cu promovarea acestuia în procent
de 100%,
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Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat
4.  Descentralizare – apropierea administrației de cetățean
4.1 Obiectiv – Creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ

1. Introducerea unui sistem de indicatori de monitorizare şi evaluare a furnizării
serviciilor publice şi funcţionării instituţiei, inclusiv gestiunea resurselor umane şi execuţia
bugetară; stabilirea indicatorilor tehnici de performanţă la utilităţile publice;

2. Introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice;
3. Îmbunătățirea comunicării cu alte instituții – au fost încheiate 12 protocoale de

colaborare
4. Reducerea birocraţiei, reducerea costurilor de funcţionare a sistemului

administraţiei publice şi extinderea accesului cetăţenilor la informaţiile publice de interes local
şi servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronică –  199 materiale
publicate site/Facebook
Indicator de performanță - Nr. parteneriate/proiecte/campanii de informare
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
4.2  Obiectiv - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetățenilor

1. Îmbunătățirea activității de arhivare prin creșterea numărului de dosare corect
întocmite.

A fost constituit fondul arhivistic al instituției pentru anul 2015. Au fost preluate 828
dosare corect întocmite. S-au colectat date de la compartimentele instituției,  în vederea
realizării Nomenclatorului Arhivistic, avizat favorabil de către Serviciul Arhivelor
Municipiului București.

A fost demarată procedura  privind selecționarea documentelor al căror termen de păstrare
a expirat.

În urma controlului efectuat de reprezentantul Arhivelor Muncipiului București, în cursul
anului 2015, s-a facut constatarea că fondul arhivistic este corect constituit și au fost respectate
termenele și condițiile impuse prin Legea 16/1996.

Am pus la dispoziție,  pe baza de semnătură dosare compartimentelor creatoare, verificând
la restituire  integritatea documentului împrumutat și integrarea lor în fond.
Indicator de performanță - Nr. dosare intocmite corect/ Nr total de dosare arhivate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat

2. Îmbunătățirea activității de evidență/ manipulare/ transport/păstrare  copii de siguranță
    S-a organizat activitatea de consultanță, evidenţă, manipulare, transport, păstrare şi
arhivare copii de siguranță,  constituind fondul de copii de siguranță pentru anul 2016 al
Poliției Locale Sector 2 – 95 copii de siguranță.
Indicator de performanță - Nr. copii de siguranță predate spre depozitare
Sursa de finanțare – buget local
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Stadiu- Realizat
3.  Monitorizarea gradului de satisfacție al cetățenilor față de activitatea Poliției

Locale Sector 2,
   Poliţia Locală Sector 2 este un serviciu public specializat, a cărei structură exercită
atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii
private şi publice, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
    Evoluția indicatorilor de apreciere al serviciilor oferite populației de către Poliția
Locală Sector 2, înregistrează în acest an un trend ascendent. Analiza efectuată de către
personalul de specialitate, din cadrul Biroului Relații Publice și Arhivă, scoate în evidență că
activitatea Poliției Locale Sector 2 este apreciată ca fiind excelentă,  foarte bună și bună,  de
către 83% dintre cetățenii chestionați și doar 4% sunt nemulțumiți, prin comparație cu anul
2016, când procentul celor mulțumiți a fost de 79%.
    În anul 2017, 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. Astfel, s-a înregistrat un procent de 79% al
celor ce văd o evoluţie în bine a instituţiei. Pentru o analiză obiectivă a situaţiei luăm în
considerare şi cei 19% 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 crescut față de anul 2016, cu 12%.

 Managementul organizaţional practicat la nivelul instituţiei, adaptat continuu la
evoluţiile fenomenului antisocial, aplicate 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 2017 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.
    În urma analizei efectuate, se constată că există, în procent de 25%, nemulțumiri
legate de  combaterea comerțului stradal ilegal, protecția mediului și disciplina în
construcții, ceea ce înseamnă că aceste domenii vor fi ținte prioritate în următoarea perioadă.
    În urma rezultatului sondajului de opinie realizat în perioada 1 martie – 31 martie
2017, se constată că este nevoie de o mediatizare intensă a modalităţilor de acces online a
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serviciilor Poliţiei Locale Sector 2, prin realizarea unor campanii de informare cu privire la
modalitatea de a accesa  Site-ul, pagina de Facebook oficială şi adresele de e-mail și creșterea
vizibilității online, prin postarea unui număr mai mare de materiale și promovarea activităților
și realizărilor instituției, deoarece un procent de 1% din cei chestionaţi  nu cunosc nici o
modalitate de contactare, iar 30% nu cunosc modalitatea de acces online.
    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 cetățenilor, 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 și Pantelimon,  monitorizarea activităților de salubrizare,
precum și implicarea in rezolvarea problemelor generate de câinii fără stăpân.O altă problemă
semnalată este cea a încălcării normelor privind circulția pe drumurile publice, ceea ce
conduce la nemulțumiri legate de dificultățile apărute în trafic.
 Prin comparație cu anul 2016, cetățenii sunt nemulțumiți și insistă în comentarii, asupra
problemelor legate de infrastructură rutieră,  problemele de protecția mediului  (gunoi, câini
fără stăpân, spații destinate animalelor de companie, lipsa coșurilor) și comerțul stradal
neautorizat, în Zonele Obor și Cora-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 2016,  Poliția Locală Sector 2 a
fost mai vizibilă și mai prezentă în comunitate decât Poliția Sector 2.

Referitor la factorii care afectează activitatea poliţiei, în percepţia respondenţilor, aceştia
sunt reprezentaţi de: aspecte birocratice (5,88% nemulțumiți),  prezenţa şi mobilitatea în cadrul
sectorului 2 (4,51% 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.



20

Analiza pune în evidență și procentul de 4%, în scădere față de anul trecut,  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 15 unităţi de învăţământ, precum și  dezvoltarea unor
programe de prevenire, în parteneriat cu ANA, DGPMB, ONG-uri și Inspectoratul Școlar
Sector 2.
    Peste 78% din cetățenii Sectorului 2,  sunt multumiți cu privire la noile atribuții ale
Poliției Locale Sector 2, 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.
    54% 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 99% din respondenți.
     O analiză obiectivă a situaţiei ne arată că trebuie să luăm în considerare cei 40%  din
cei chestionaţi, care sunt de părere că acest fenomen se situează la acelaşi nivel şi 6% care sunt
de părere că există chiar o creştere. Aceştia trebuie să se constituie în beneficiarii următoarelor
proiecte de monitorizare  implementate de Poliția Locală Sector 2.

 Un procent semnificativ din cei chestionaţi aduc în atenţie nevoie de informare,
necesitatea realizării campaniilor de informare, necesitatea organizării acţiunilor cu caracter
preventiv, deşi anul 2016 este anul în care au fost derulate cele mai multe proiecte şi campanii
cu caracter preventiv – educativ.
    Prevenirea faptelor de corupție în rândul personalului Poliției Locale Sector 2
constituie o prioritate, monitorizându-se factorii de risc ce pot genera sau favoriza corupția.
Acest lucru se reflectă în procentul de 43%, dintre respondenți care consideră că nu există
fapte de corupție și 37% care nu au auzit de fapte de corupție la nivelul instituției.
    Măsurarea  aprecierilor respondenţilor faţă de activitatea Poliţiei Locale  conduce la
configurarea a trei categorii de situaţii :
a) Satisfacţie faţă de: vizibilitatea poliţiei locale în comunitate dată în principal de participarea
acesteia la viaţa socială, activitatea poliţiei în domeniul circulaţiei, colaborarea cu instituții
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partenere,
b) Insatisfacţie faţă de: rezolvarea unor fenomene deviante din comunitate, oamenii strazii,
câinii fără stapân, depozitele de deşeuri necontrolate.
c) Necunoaşterea unor activităţi ale poliţiei locale: combaterea comerțului stradal, protecția
mediului, circulație, disciplina în construcții și afișajul stradal .
    Cu toate că opinia generală este una pozitivă, oamenii sunt conştienţi de faptul că
poliţia se confruntă cu anumite probleme ce împiedică parţial sau total realizarea unor atribuţii
specifice: numărul redus de poliţişti locali, influenţe ale unor factori de decizie din
administraţia publică centrală şi lipsa motivării poliţiştilor.
    În cazul evaluării globale a activităţii Politiei Locale Sector 2, cetăţenii percep poliţia ca o
instituţie prietenoasă, aflată în slujba cetăţenilor, cu o activitate în general bună, dar sesizează
şi aspecte negative în activitatea acesteia legate în special de aspecte birocratice, dar și de
prezența și mobilitatea în cadrul sectorului 2.
Prin comparaţie cu anii anteriori, ca urmare a rezultatelor analizate,  reiese că Poliţia Locală
Sector 2 şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al
instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, prin asigurarea unui nivel de
siguranţă corespunzător în spaţiul public şi privat.
    Rezultatele sondajului de opinie,  aplicate în scopul identificării necesităţii de
siguranţă publică şi percepţiei cetăţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu
responsabilităţile derivate din Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului
Bucureşti, impun continuarea îndeplinirii obiectivelor stabilite, în scopul îndeplinirii
obiectivului fundamental: creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului în Sectorul
2.
Indicator de performanță – Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor cu 5% față
de 2016
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat

4. Monitorizarea gradului de percepție al personalului Politiei Locale Sector 2 față de
fenomenul de corupție și integritate,
    Desfăşurat într-o perioadă agitată din punct de vedere instituţional și  social, sondajul
de opinie realizat în cursul anului 2017  are darul de a confirma, utilitatea deosebită a acestei
metode de cercetare ştiinţifică în clarificarea reprezentărilor şi percepţiilor angajaţilor Poliției
Locale Sector 2 asupra unei multitudini de aspecte relevante din perspectiva prezentului şi
viitorului instituţiei.
     Un element demn de semnalat în acest context este aprecierea tot mai ridicată de care
această modalitate de comunicare organizaţională tinde să se bucure printre angajaţii instituţiei.
Aşa cum s-a putut constata, respondenţii sunt tot mai puţin reticenţi în a-şi exprima, adesea cu
o sinceritate demnă de admirat şi, contextual, chiar cu virulenţă, opiniile şi punctele de vedere
cu privire la problematicile care le sunt supuse atenţiei. Toate acestea în pofida faptului că
elucidarea percepţiilor privind diversele aspecte legate de manifestarea corupţiei la nivelul
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instituţiei este, în sine, un demers extrem de dificil, marcat, mai mult decât altele din sfera
analizei şi diagnosticării climatului organizaţional, de ezitări, neîncredere, suspiciune şi,
adesea, de pesimism.
    Atitudinea instituţională consecventă, de sancţionare a întregii game de încălcări din
sfera eticii profesionale, este evidenţiată de 86% dintre respondenţii prezentului studiu, în
creștere  față de anul 2016, cu 8%.
    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,
61%, ca reprezentând o soluţie rapidă de limitare a expunerii la corupţie.  Prin comparație cu
anul 2016, a scăzut cu 4% 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
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 56%,  față de 70% în anul 2016, 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 88% 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, 24%  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.
    Cadrul normativ existent îşi propune furnizarea de instrumente pentru autoreglarea
sistemului de integritate, reglementând măsuri privind protecţia angajaţilor care reclamă
încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, săvârşite de către persoane cu funcţii de
conducere sau de execuţie. Problematica aferentă sistemului de denunţare a corupţiei a
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reprezentat, din considerentele prezentate mai sus, o dimensiune obligatorie de studiu în cadrul
sondajului, aspectele trecute în revistă anterior având rolul de a contura cadrul în care a fost
radiografiat acesta.
    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.
Transpusă în practică, problema eticii şi a integrităţii funcţionarului public stă sub
semnul sistemului de control şi sancţiuni, atât la nivel micro, al individului, cât şi macro, al
instituţiei şi al sistemului public în general. Acolo unde cele două sisteme la nivel macro nu
sunt bine reglementate şi puse în practică, rămâne sistemul de valori personale care să permită
funcţionarului evaluarea unei situaţii sau a unei probleme.
    Introducerea în România, în 2007, a funcţiei de „persoană cu atribuţii de consilier etic
în departamentele de resurse umane ale instituţiilor publice pentru monitorizarea aplicării
principiilor Codului de Conduită al Funcţionarilor Publici şi oferirea de consultanţă în situaţii
problematice de etică profesională” este un prim pas în încercarea de a crea o „infrastructură
etică” în instituţiile publice.
Indicator de performanță- Creșterea gradului de comunicare organizațională privind fenomenul
de corupție și sistemul de integritate cu 2% față de 2016.
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat

5. Îmbunătățirea gestionării corespondenței,  prin sistemul de preluare și înregistrare a
acesteia.
    A fost implementat softul de registratură ceea ce a ușurat activitatea de preluare și
înregistrare a 32.168 sesizări/adrese/solicitări.
Indicator de performanță - Nr. sesizări înregistrate/Nr. sesizări primite
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
4.3 Obiectiv - Creşterea eficacităţii şi eficienţei Sistemului de Management Integrat si
Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul Politiei Locale Sector 2 prin
îmbunătăţirea continuă a acestuia

1. Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemelor de Management prin asigurarea
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conformării cu cerințele standardelor de referință în proporție de 100%;
- efectuarea auditului de supraveghere a Sistemul de Management Integrat-Calitate,

Mediu, Sănătate și Securitate Operațională și Securitatea Informației de către organismul de
supraveghere
Indicator de performanță- nr. neconf.audit intern și extern

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

- reevaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor de tratare a acestora
Indicator de performanță- nr. riscuri semnificative și majore tratate/total riscuri

3. Gestionarea informatiilor clasificate cf. Programului de prevenire a scurgerii de
informaţii;
Indicator de performanță- informații clasificate protejate

4. Asigurarea conformării cu cerințele standardelor de referință implementate la
nivelul instituției si a Ordinului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea  Ordinului
Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015  pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice:

- Elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial
- Întocmirea și transmiterea către Primăria Sectorului 2 a situației semestriale/anuale

privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-realizat
4.4 Obiectiv – Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de campanii de
promovare a imaginii PLS2 și realizarea de parteneriate/proiecte/campanii de informare

1. Campanii de informare a societății civile cu privire la atribuțiile PLS2, de informare pe
mediu, acțiunile/proiectele PLS2, de prevenire în domeniile în care avem atribuții;

2. Dezvoltarea unor proiecte și campanii de informare, în parteneriat, pe diverse teme
 Campanie de informare a populației privind activitatea Poliției Locale Sector 2

conform Legii 155/2010 si a HG nr. 1332/2010, cu ocazia desfășurării sondajelor de
opinie, activităților, acțiunilor și evenimentelor  organizate de instituție prin
distribuirea de afișe, pliante și fly-ere.

 Participare Program „Copii, prețuiți viața ”derulat în unitățile de învățământ preșcolar
aflate în raza de competență ( Grădinița Suflet de copil). În cadrul fiecărei ore de
educație rutieră copii din unitățile de învățământ preșcolar, au posibilitatea să
vizioneze spoturi preventive și prezentări, beneficiind de sfaturile, consultanța și
experiența în domeniul rutier, a reprezentanților PLS2.

 Participare activitate „Ora de educație rutieră” derulată la „Grădinița Suflet de copil”
unde au fost desfășurate lecții cu caracter educativ și preventiv, care corespund
intereselor și preocupărilor copiilor.



25

 Participare Proiect„ Patrulele școlare” organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
al Municipiului București și al Asociației Siguranța Auto.

 In zona trecerii de pietoni aferentă unității de învățământ ( Școala Gimnazială
Ferdinand și Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod) au fost montate coșuri de
plastic în care se vor găsi stegulețe, inscripționate cu mesajul „ Fii vizibil”, pe care toți
copii le pot folosi la traversare și apoi le pot lasa pe trotuarul opus, la finalizarea
trecerii.

 Participare activitate„ Siguranța copilului în autovehicul” organizat de Chicco
România în cadrul târgului pentru copii Baby Boom.

 Campanie de informare „ Prevenirea victimizării cetățenilor prin Împrietenire”
desfășurată la Centrul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice „Ion Creangă” al
Primăriei Sector 2 în parteneriat cu Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității
din cadrul Direcției Generale de poliție a Municipiului București. Campania are ca
scop reducerea numărului de persoane vârstnice păcălite prin una din metodele „De la
gaze, Pomana, Pomana Regelui Cioabă Premiul de la televiziuni, Campanii de
telefonie sau promoții de la supermarket”.

 Participare în colaborare  cu DGPMB la  Proiect „Rămâi la Adăpost” desfășurat la
Centrul de prevenire în Regim de Urgență- discuții libere cu copii referitor la
prevenirea evenimentelor nedorite (materiale explozibile, petarde, artificii).

Indicator de performanță - Nr. parteneriate/ proiecte/ campanii de informare
      Sursa de finanțare – buget local/privat
      Stadiu – Realizat
4.5 Obiectiv - Îmbunătățirea reprezentării Poliției Locale Sector 2 în instanță și a acordării
consultanței personalului propriu

1. Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la reprezentarea Poliției Locale
Sector 2 în instanțele de judecată, pentru câștigarea tuturor proceselor în anul 2017 - Dosare
castigate - 74;

2. Reprezentarea și susținerea intereselor  Poliției Locale Sector 2 în instanțele de
judecată;
Numar de  dosare  inregistrate 247,  din care:

- Dosare pierdute – 15;
- Dosare pe rol – 92;
- Dosare  în lucru – 66;
- Cheltuieli de judecată achitate – 0 lei;
3. Consilierea juridică în mod profesional a tuturor angajaților cu respectarea principiilor

legalității, transparenței comunicării și responsabilității;
4. Gestionarea și urmărirea proceselor verbale emise de polițistii locali până la achitarea
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amenzilor  sau până la recuperarea acestora prin executare silită.
- Procese verbale  inregistrate 11890 din care:

 Avertismente  654
 Transmise la executare 10219.

- Valoare procese verbale înregistrate 7,760,905 lei.
Indicator de performanță - Nr.procese câștigate /Nr Total procese
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat
4.6  Obiectiv - Îmbunătăţirea interfeţei dintre Poliţia Locală Sector 2 şi comunitate

1. Actualizarea permanentă a Site-ului și paginii de Facebook oficiale – 187 materiale
publicate

2. Elaborarea și publicarea de articole de presă în Publicațiile „Foișorul de foc” și
„Voluntarul”.
    În vederea Îmbunătăţirii interfeţei dintre Poliţia Locală Sector 2 și comunitate am
elaborat și publicat o serie de articole în publicația Primăriei Sector 2 „Foișorul de foc”,
publicație cu un tiraj de câteva mii de exemplare, distribuit pe toată raza teritorial
administrativă a sectorului 2.
    Am elaborat 12 articole de promovare a Poliție Locale Sector 2 în publicația
„Voluntarul” a Diviziei Civice Voluntare.
 Indicator de performanță - Nr. de campanii de imagine realizate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
4.7 Obiectiv - Reducerea birocraţiei în activitatea cu publicul

1. Utilizarea tehnologiei informatice performanțe prin crearea posibilităţii de comunicare
a cetăţeanului pornind de la site-ul instituţiei;

2. Actualizarea permanentă  a bazei de date puse la dispoziţia cetăţeanului.
Indicator de performanță – Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor cu 5% față de 2016
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat

5. Creșterea siguranței cetățeanului
5.1 Obiectiv – Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat desfășurat pe domeniul
public/piețe agroalimentare

1. În anul 2016 Serviciul Control Comercial a avut ca obiectiv reducerea activităților de
comerț neautorizat desfășurat pe domeniul public/privat/piețe agroalimentare.
    Drept urmare au fost desfășurate acțiuni de identificare a zonelor pretabile comerțului
neautorizat, fiind intensificate acțiunile în aceste zone. Au fost identificate și sancționate
persoanele ce desfășurau comerț neautorizat, aplicându-se un număr de 614 sancțiuni
contravenționale și fiind confiscate bunurile ce au făcut obiectul contravenției (legume-fructe,
țigări, băuturi, produse de origine animală, textile etc) în valoare de 293.800 lei. Urmare
acestora au fost întrunite 3 Comisii de preluare-distrugere a bunurilor confiscate cu
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participarea reprezentanților A.N.A.F, A.N.P.C., M.A.I. și Garda Națională de Mediu și a fost
predată spre neutralizare la S.C. Protan S.A. cantitatea de 910  kg produse alimentare de
origine animală și 4.651 kg legume-fructe.

2. Verificarea activităților comerciale desfășurate de agenții economici a fost realizată,
având un număr de 1046 de controale urmarea sesizărilor, 265 agenți economici verificați în
vederea obținerii Autorizației de desfășurare a activităților de la Primăria Sectorului 2. Un
număr de 394 agenți economici au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de
188.210 lei pentru desfășurarea activităților în regim neautorizat, în tot atâtea cazuri
dispunându-se și sancțiunea complementară de suspendare a activității până la data autorizării.

3. Au fost desfășurate un număr de 40 acțiuni comune cu instituțiile statului (Secțiile 6,
7, 8 și 9 Poliție, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, I.T.M. București,
Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor București, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Dealul Spirii București-Ilfov, Direcția de Sănătate Publică București, Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, Biroul Român de Metrologie Legală),
acțiuni ce au vizat respectarea legislației în vigoare de către agenții economice de pe raza
sectorului 2, precum și campanii de informare și conștientizare a populației.

4.  Totodată, la nivelul Municipiului București a fost instituit Grupul de lucru pentru
garantarea siguranței alimentelor și apărarea sănătății publice la nivelul Municipiului
București, din care face parte, ca membru reprezentant al sectorului 2 , un polițist local din
cadrul Serviciului Control Comercial.

5. Au fost realizate acțiuni de monitorizare a respectării dispozițiilor Primarului
Sectorului 2 privind interzicerea desfășurării și comercializării băuturilor alcoolice în zona
adiacentă stadioanelor Arena Națională și Dinamo și verificarea respectării acestor dispoziții
cu ocazia desfășurării evenimentelor sportive.
Indicator de performanță - Nr.  Controale efectuate/ controale planificate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
5.2 Obiectiv - Depistarea persoanelor fără adăpost
Obiectivul s-a realizat prin:

1. Acțiuni de verificare și soluționare a lucrărilor repartizate Biroului de Evidența
Persoanelor -  91 acțiuni;

2. Acțiuni de verificare a cărților de imobil - 64 acțiuni;
3. Acțiuni de punere în legalitate a persoanelor ce încalcă prevederile  O.U.G 97/ 2005 -

51 acțiuni;
4. Acțiuni de depistare a persoanelor ce subînchiriază ilegal imobilele aflate în

patrimoniul D.G.I.P.I Sector 2 - 23 acțiuni
5. Acțiuni de sprijinire a S.C. Apolodor S.A în depistarea persoanelor ce locuiesc

fraudulos în locuințele administrate de aceasta - 31 acțiuni;
6. Acțiuni de determinare a cetățenilor în vederea asigurării identificării prin numere

poștale a imobilelor, inclusiv a terenurilor fără construcții, conf. H.C.L.S.2 34/2014 –
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18 actiuni.
Rezultate obţinute de Biroul Evidenţa Persoanelor:

- Total acţiuni- verificări- 278
- Persoane determinate sa intre in legalitate- 3801
- Acţiuni pentru determinarea persoanelor bolnave de plamâni de a se prezenta la

Spitalul de Pneumoftiziologie pentru tratament – 11 acțiuni
- Total sancţiuni contraventionale – 203 (din care 9 avertismente) în valoare de 9120 lei

Indicator de performanță – nr. solicitări primite/nr. verificări realizate
Sursa de finanțare – buget local
 Stadiu-Realizat
5.3 Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică

1. Verificarea zonelor cu potențial contravențional ridicat și intensificarea acțiunilor- 4
zone,

2. Asigurarea unui număr suficient de patrule în zonele de competență – 18 patrule,
3. Aplanarea conflictelor spontane identificate – 18 conflicte,
4. Instituirea patrulelor în zona specială de siguranță publică conform situației operative

la nivelul sectorului 2 – 7 patrule,
5. Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de învățământ în vederea asigurării măsurilor

de ordine și liniște publică – 7 instituții de învățamânt,
6. Realizarea unui sistem modern de abordare a acțiunilor și misiunilor specifice, care să

permită asigurarea stării de normalitate și echilibru în cadrul comunități,
7. Acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a misiunilor, cu ajutorul

camerelor de supraveghere de pe raza Sectorului 2 – 5-10 minute,
8. Efectuarea unui număr crescut de acțiuni de ordine publică în zonele de competență –

57 de acțiuni,
9. Verificarea imobilelor abandonate și identificarea persoanelor care locuiesc fără forme

legale în acestea – 22 imobile și 110 de persoane.
Indicator de performanță- nr. persoane identificate și predate către alte instituții
Sursa de finanțare – buget local
 Stadiu- Realizat
5.4 Obiectiv – Creșterea calității vieții și a siguranței cetățenilor

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

- Sesizări scrise 1343
- Sesizări telefonice 2410
- Sesizări VIIS 10
- Facebook 51

Indicator de performanță - nr. de sesizări primite (VIIS, telefonice și scrise)
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu- Realizat
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5.5 Obiectiv – Creșterea calității vieții prin descurajarea actelor infracționale
1. Monitorizarea zonelor cu risc infracțional crescut pentru  reducerea și descurajarea

actelor infracționale - Zona Petricani, Steaua Roșie și Plumbuita,
2. Efetuarea de acțiuni comune cu Secțiile de Poliție de pe raza sectorului 2 – 20 de

acțiuni,
3. Depistarea infracțiunilor flagrante, a făptuitorilor, identificarea martorilor și predarea

către organele competente a făptuitorilor pe baza de proces verbal în vederea continuării
cercetărilor – 7 persoane,

4. Depistarea și predarea către secțiile de poliție din sectorul 2 a persoanelor date în
urmărire locală, urmărire generală și internațională – 4 persoane.
Indicator de performanță - nr. zonelor critice depistate în spațiul monitorizat și nr. de  persoane
predate către secțiile de poliție
Sursa de finanțare – buget local
 Stadiu-Realizat
5.6 Obiectiv – Creșterea gradului de educare, informare, conștientizare a elevilor și cetățenilor
Sectorului 2, în domeniul violenței și faptelor antisociale

1. Promovarea unor programe de consiliere, asistență și educație pentru persoanele
cu probleme de agresivitate, precum și pentru cei care se asociază în vederea săvârșirii de
infracțiuni;

2. Elaborarea și derularea de programe de pregătire, sesiuni  de   prevenire a
violenței, consiliere, educație civică și juridică, în parteneriat cu ANA, DGPMB, ISMB,
Inspectoratul Școlar Sector 2, ONG-uri, asociații;

3. Derularea unor campanii de informare în domeniul violenței și victimizării:
4. Derulare activități în SĂPTĂMÂNA ALTFEL.

 Realizare și participare activități  derulate în cadrul Programului „ Școala Altfel- Să știi
mai multe, să fii mai bun” materializate  prin vizita Școlii Gimnaziale nr., 51, 32, 2-
Dobroiești,  „Maica Domnului” și Grădinița nr. 236. Clasele  de copii care au vizitat
Serviciile de Monitorizare și Supraveghere video, expoziția organizată cu echipament
și tehnică de luptă, demonstrație auto și sesiune de educație civică rutieră. Pentru
implicarea lor în această activitate, elevii au fost premiați cu diplome „ Polițist  pentru
o zi” .

Indicator de performanță - Nr. Activități, proiecte, campanii derulate
Sursa de finanțare – buget local/privat
Stadiu-Realizat
5.7 Obiectiv – Încurajarea participării active a tinerilor la viața comunității și la soluționarea
problemelor cu care se confruntă, pe fondul creșterii fenomenului de violență

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

2. Continuarea derulării Proiectului „Polițisti locali voluntari – viitorul
siguranței în școli” - prezentare proiect, prezentare lege voluntariat, training de pregatire a
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voluntarilor – asigurare suport, completare documente impuse prin lege, eliberare legitimații,
campanii de informare, activități de prevenire, participare la evenimente cultural – sportive și
istorice.
Au fost înscriși în program un număr de 32 voluntari.

3. Continuarea derulării Proiectului „Polițist pentru o zi’ - participarea la
instructajul agenților la intrarea în tură; participarea la  misiuni de ordine publică planificate;
participarea la intervenții pentru eliberarea locurilor de parcare; participarea la intervenții
pentru restabilirea ordinii publice.La activități au participat 11 elevi.
Indicator de performanță - Nr. voluntari/ Nr. activități, proiecte, campanii derulate
Sursa de finanțare – buget local/privat
Stadiu-Realizat
5.8 Obiectiv - Prevenirea şi combaterea  traficului şi consumului de droguri

1. Combaterea traficului şi consumului de droguri prin programe de educaţie comunitară,
dezvoltarea unor programe de mediere comunitară care să susţină integrarea minorităţilor în
societate, a persoanelor defavorizate, marginalizate şi a celor care trăiesc în medii cu risc de
infracţionalitate ridicat;

2. Derularea unor acțiuni comune, proiecte/campanii,  sesiuni de prevenire și informare,
în parteneriat cu ANA, DGPMB;

3. Participare Campania  naţională  de  prevenire  a  consumului  de tutun pentru
marcarea Zilei mondiale fără tutun:

 Campanie natională și marcarea „Zilei Mondiale fara tutun” desfasurată în
parteneriat cu Agenția Națională Antidrog si DGASPC Sector 2 la Centrul Pilot Gavroche
(copii cu varste între 8-16 ani)–prezentare legislație antitutun în vigoare cu detalii prin Legea
15/2016 pentru prevenirea și combaterea produselor din tutun, vizionare filmulețe tematice.

4. Participare Campania  pentru marcarea  Zilei  internaţionale de luptă împotriva
traficului şi consumului  ilicit  de droguri;

5. Participare la Săptămâna naţională a voluntariatului:
 Campanie de informare cu tematica antidrog în cadrul  „Săptamâna Națională a

Voluntariatului” desfașurată în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog și voluntarii Poliției
locale sector 2 formați și instruiți în colaborare de cele doua instituții-distribuire pliante
informative în parcuri terase și scoli.

6. 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- schimb de informații, situația din sector.

 Campanie de informare „Stop contrabandei cu țigări” începând din 09.06.2017 în zona
Obor și Str. Ziduri Moși unde au fost diseminate 150 de afișe. Campania a continuat în
Șos. Pantelimon, Piața Delfinului și în zonele limitrofe unde au fost diseminate 500 de
afișe și flayere precum și informarea cetățenilor cu privire la faptul că a fost creat
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numărul de urgență 113- SMS, pentru persoane cu dizabilități.
 Campanie de informare privind consumul de canabis sub sloganul „Pot Altfel”.

Campania și-a propus, ca obiectiv principal, dezvoltarea unor atitudini și  practici de
viață sănătoasă, precum și promovarea unor modalități sănătoase de petrecere a
timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri, la nivelul populației generale 15-
64 de ani, cu accent pe populația școlară 15-24 de ani, prin implementarea la nivel
național a unei campanii de prevenire cu componență media, a consumului de canabis,
în perioada septembrie 2017- iulie 2018

Indicator de performanță - Nr. Activități, proiecte, campanii derulate
Sursa de finanțare – buget local/privat
Stadiu-Realizat

5.9 Obiectiv - Protecţia persoanelor vârstnice
1. Realizarea unor campanii de informare în domeniul protecției persoanelor vârstnice, în

parteneriat cu Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, DGPMB;
2. Derulare campanii de informare și prevenire a tâlhăriilor, înșelăciunilor prin telefon,

furturilor din locuințe, în parteneriat cu DGPMB și Poliția Sector 2:
 Campanii de informare –prevenire a inselaciunilor prin telefon în parteneriat cu

DGPMB;
3. Susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi

stimularea voluntariatului. – 534 voluntari
Indicator de performanță - Nr. activități, proiecte, campanii derulate
Sursa de finanțare – buget local/privat
Stadiu-Realizat
5.10 Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor privind circulația rutieră pe raza
sectorului 2 prin constatarea faptelor care contravin normelor de circulație s-a efectuat prin :
Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement,
în locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru
persoanele cu handicap, pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și
accesul pe  anumite sectoare de drum, pentru oprirea și staționarea neregulamentară, pentru
blocarea accesului în parcarea de reședință și accesul interzis, încălcarea normelor rutiere de
către pieton, aplicându-se 2802 sancțiuni, 244 avertismente scrise în valoare de 1.162.734  lei.
Indicator de performanță - Nr. de sancțiuni aplicate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
5.11 Obiectiv - Asigurarea și menținerea fluenței circulației pe drumurile publice

1. Asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice, în vederea  îndeplinirii
atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice - 726 acțiuni.

2. Verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizarea  neregulilor
constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere și
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acordarea asistenței în zonele unde se aplică marcaje rutiere s-au desfășurat – 445  acțiuni
3. Participarea la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor

fenomenelor naturale cum sunt ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială și
alte asemenea fenomene, pe drumurile publice, toaletări pomi, asfaltări, Electrica, Distrigaz,
ADP, Tehnologica, Enel, Apa Nova, Supercom, Radet – 292  acțiuni.

4. Participarea, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri,
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări
cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități
care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane s-au desfasurat   74
activități;

5. Sprijinirea unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor
de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială  pe raza
teritorială de competenţă, precum și, acordarea sprijinului unităților/structurilor teritoriale ale
Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea traficului s-au desfașurat 103 planuri de
acțiune;

6. Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a
făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară în
cazul a 69 accidente rutiere.
Soluționarea sesizărilor  primite în scris,  telefonic, fax sau prin e-mail, în număr de  5247;
Indicator de performanță – nr. de acțiuni/ nr.de intersecții în care s-au realizat acțiuni de
fluidizare.
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
5.12 Obiectiv - Asigurarea respectării reglementărilor de circulație pe raza sectorului 2 prin
identificarea autovehiculelor  fără stapân sau abandonate

1. Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului în număr de 265
autovehicule abandonate transmise ADP Sector 2;

2. Cooperarea cu unitățile/structurale teritoriale ale Poliției Române pentru
identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului și cu ADP Sector 2 pentru ridicarea
acestora a 429 autovehicule.
Indicator de performanță – nr. de auto identificate pe raza sectorului 2
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
5.13 Obiectiv - Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor

Pentru atingerea obiectivului, Serviciul Pază Obiective,  asigură paza obiectivelor de
interes local și national, cu respectarea actelor normative în vigoare, la 5 obiective stabilite de
consiliul local al Sectorului 2 :
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 Sediul Poliției Locale Sector 2
 Centrul administrativ - Primăria Sectorului 2
 Direcția Publică de Evidența Persoane și Stare Civilă Sector 2
 Centrul Militar Sector 2 ;
 Biroul 3 Evidența Persoanei;
În perioada analizată, activitatea principală a Serviciului Pază Obiective, a fost și este în

continuare conform Obiectivelor Strategice și dispozițiilor interne, de asigurare a pazei
obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat aflate în proprietatea sectorului 2 si
asigurarea ordinii și liniștii publice.

Pentru realizarea Creşterea eficienţei acţiunilor privind paza obiectivelor până au fost
întreprinse următoarele acţiuni :

1. Asigurarea pazei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unitații /
subdiviziunii administrativ-teritoriale și / sau în administrarea  autorității administrației publice
locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local stabilite de consiliul local;

2.  Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul
de ordine și siguranță publică al unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în
condițiile legii;

3.  Asigurarea protecţiei personalului din aparatul de specialitate al primarului,
din instituţiile sau serviciile publice de interes local, împotriva oricăror acte ostile care le pot
periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea;

4. Realizarea și însușirea tematicii din legislația de specialitate în vederea
aprofundării, având ca finalitate testarea anuală-calificativul anual

5. Realizarea de controale în posture  atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte,
în scopul verificării activității în timpul serviciului a polițiștilor locali

6. Verificarea și urmărirea în permanență a modului de executare a serviciului de
pază

7. Raportarea zilnică a situației și prezenței către dispecerat

Indicator de performanță – nr. de sesizări din partea beneficiarilor/obiective de pază
 Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat

5.14 Obiectiv - Dezvoltarea urbană a sectorului
     Au fost întreprinse următoarele acțiuni:
1.efectuarea de controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie
de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
2.efectuarea de controale privind  respectarea prevederilor autorizaţiilor de
construire/desfiinţare pentru lucrările de construcţie / demolare autorizate;
3. efectuarea de controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de
executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
4.verificarea și identificarea clădirilor neîntreținute din zona de competență;
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5. verificarea autorizării și amplasării mijloacelor de publicitate.
       În vederea identificării lucrărilor de construcții  executate  sau aflate în curs de  execuție la
societățile care pe parcursul anilor, prin activitatea desfășurată, au făcut obiectul numeroaselor
sesizări, în cursul anului 2017 polițiștii locali  din cadrul Direcției Control- Serviciul Disciplina
în Construcții  au intreprins un număr de 6 acțiuni  de control, pe timp de noapte.
       Ca rezultat al activității desfășurate la nivelul Serviciului Disciplina în Construcții, au fost
identificate lucrări  de construcții executate în regim  neautorizat, fapt pentru care, urmare
demersurilor întreprinse, au fost emise  de către Primarul  Sectorului  2  un număr de  40
Dispoziții de  Desființare  pe cale  administrativă.
      Conform planului  de  acțiuni  stabilit  la nivelul fiecărei luni,  cât și a sesizărilor primite,
au fost  identificate  un număr  de 207  de imobile aflate în stadiu  de  degradare.
      Totodată, în urma acțiunilor  de control  întreprinse, au fost identificate  14 intervenții
neautorizate  în carosabil pentru care  au fost aplicate  prevederile legale.

     Ca urmare a verificărilor privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de
publicitate, au fost aplicate un număr de 146 sancțiuni contravenționale.
Pentru infracțiuni la Legea nr 50/1991, constatate pe raza sectorului 2, au fost prezentate către
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 un număr de 7 astfel de cazuri.

Total sancțiuni aplicate - 249
Sesizări soluționate - 2153

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/controale planificate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
5.16 Obiectiv - Optimizarea transmiterii informațiilor prin sistemele de monitorizare video

1. Identificarea zonelor  critice monitorizate de către fiecare dispecer în vederea
creșterii eficienței sistemelor de monitorizare prin transmiterea operativă a informațiilor pentru
o inervenție rapidă în teren;

2. A fost implementat Proiectul ,,Sistem de monitorizare video pentru
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani ”.
    Sistemul cuprinde 54 de camere video performante.
    Obiectivul specific al proiectului: Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din
sectorul 2 al capitalei prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare video a
domeniului public, prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare,
detectare şi combatere a infracţiunilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin
modernizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii criminalităţii.
3. S-a finalizat implementarea Proiectului   “Sistem complex de supraveghere video

pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în zece zone ale sectorului 2 al
Capitalei”

Sistemul cuprinde 480 de camere video performante.
Obiectivul specific al proiectului: Creşterea siguranţei sociale şi securităţii locuitorilor din  sectorul

sectorul 2 al capitalei prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare video a



35

domeniului public, prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare,
detectare şi combatere a infracţiunilor, imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice
prin modernizarea managementului operaţional şi al resurselor necesare combaterii
criminalităţii.
Indicatorii de performanță urmăriți
- Numar de incidente semnalate ca urmare a monitorizării și supravegherii video
- Reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a informațiilor

Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
Beneficiile înființării sistemelor de monitorizare existente la nivelul Poliției Locale Sector

2
 Realizarea unei  supravegheri generale permanente, de ansamblu şi de detaliu, prin

mijloacele tehnice moderne de care dispunem,  a obiectivelor existente în zonă;
 Supravegherea permanentă a unor zone cu risc ridicat de producere a unor evenimente

cu caracter infracțional și contravențional;
 Determinarea din timp a condițiilor care favorizează apariția unor evenimente;
 Reducerea timpului de răspuns în cazul intervențiilor Poliției Locale Sector 2 pentru

situații de urgență și criză;
 Monitorizarea traficului rutier în principalele intersecții din sectorul 2;
 Cunoașterea în orice moment a situației operative din zona de responsabilitate;
 Asigurarea transparenței activităților Poliției Locale Sector 2;
 Prevenirea şi combaterea încălcării regulilor de comerţ stradal, prevenirea problemelor

şi protejarea  mediului în zonele vizualizate, prevenirea unor fapte antisociale,
intervenţia operativă  în cazul unor incendii, explozii, avarii, accidente etc.

      Prin activitatea sistemelor de monitorizare existente gestionate de Poliția Locală Sector 2 ,
s-a reușit:

 o gestionare mai eficientă a resurselor, materiale și umane;
 cunoașterea în timp real și util a condițiilor concrete, specifice ale locului de

desfășurare a misiunilor;
 asigurarea unei baze de date pentru analiza evenimentelor de natură contravențională și

infracțională;
 diminuarea comerțului stradal neautorizat;
 identificarea și amendarea persoanelor care nu respectă spațiul public și depozitează

gunoaie, deșeuri în locuri neamenajate;
 prevenirea sau/și contracararea altercațiilor din zonele cu factor ridicat de risc

infracțional, ceea ce conduce la creșterea gradului de siguranță socială;
 reducerea timpului de intervenție în teren prin furnizarea operativă a informațiilor către

dispeceratul Poliției Locale Sector 2 în vederea intervenției rapide în rezolvarea
incidentelor de către echipajele operative;
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 asigurarea de probe juridice;
 crearea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității în zonele de risc;
 descurajarea fenomenului contravenţional/infracţional şi creşterea eficienţei serviciilor

de asigurare a ordinii şi liniştii publice.
Sursa de finanțare – buget local/fonduri europene
Stadiu-Realizat

5.17 Obiectiv - Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă şi a protecţiei civile
1. Întocmirea hărţilor de risc în colaborare cu celelalte autorităţi locale şi cu alte

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

2. Gestionarea documentelor privind mobilizarea la locul de muncă
Indicator de performanță- nr. documente intocmite
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
5.18 Obiectiv -  Eficientizarea  activitații in domeniul   apărării  împotriva  incendiilor în
sectorul 2.
Serviciul de Prevenire și Control Împotriva Incendiilor a fost organizat în cadrul Direcției
Control a Poliției Sector 2 – și a avut ca obiective în anul 2017 asigurarea controlului
respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice
aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la
instituţiile publice, obiective realizate prin delegarea atribuțiilor de control și sancționare aflate
în sarcina Primarului Sectorului 2 către Poliția Locală Sector 2, care vizează activitatea de
control din domeniul apărării împotriva incendiilor.

Activitatea de prevenire și control se derulează în baza Dispoziției Primarului nr.
1461/14.07.2017 - pentru modificarea Dispoziției nr. 1120/14.06.2017 - privind la delegarea
competențelor Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, către Directorul General al
Poliției Locale Sector 2, context în care personalul SPCII a fost desemnat să constate
contravenții și să aplice sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București pentru faptele
prevăzute de art. 46, alin. 3 din Legea nr. 307/ 2006 - privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările și completările ulterioare.

Tot în baza acelorași Dispoziții, personalul SPCII a fost desemnat de către Directorul
General al Poliției Locale Sector 2, să constate contravenții și să aplice sancțiuni pe raza
Sectorului 2 al Municipiului București pentru faptele prevăzute de art. 3, alin. (2) din H.G. nr.
537/2007 - privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere
a incendiilor.

Ca urmare a noilor atribuții de control, în cursul anului 2017, SPCII a derulat un număr
de 96 activități de verificare vizând domeniul de apărare împotriva incendiilor, context în care
au fost aplicate un număr de 67 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 26.800 , a efectuat
măsuri de verificare și a răspuns într-un număr de 160 de petiții, și a participat la un număr de
6 acțiuni comune derulate cu ISU-BIF, DGPMB/SICE, Jandarmeria Română, alte
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compartimente de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2, vizând activitatea unor
cluburi, târguri și piețe.

În vederea asigurării unei activități de informare cât mai vizibilă a persoanelor fizice și
juridice de drept public și privat, SPCII a distribuit pe raza Sectorului 2 un număr de
aproximativ 1050 flyere, cu date de interes din domeniul apărării împotriva incendiilor,
respectiv a promovat pe SITE-ul instituției informații de interes din acest domeniu de
activitate.
          Menționăm că până la 31.12.2017, Serviciului Prevenire și Control Împotriva Incendiilor
a funcționat cu 3 cadre, personalul încadrat având studii superioare de lungă durată
(specializări economice/ juridice/ tehnice), inclusiv cursuri de perfecționare pentru ocupația de
cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI.

Indicator de performanță- nr. de acțiuni - 96/nr. solicitări-160 petiții/ amenzi- 67;
Sursa de finanțare – buget local

            Stadiu – finalizat 100%
5.19 Obiectiv - Coordonarea operaţională și menţinerea legăturii  permanente cu efectivele
aflate în misiuni

1. Cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate/ în curs de executare,
situaţiei operative, forţelor şi mijloacelor angajate în acţiuni-Verificarea în baza de date a MAI
a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări -   Au fost verificate un nr. de 10817
autovehicule și 24.265 persoane.

2. Monitorizarea, verificarea și preluarea directă a semnalelor de la obiectivele asigurate
cu pază.

3. Păstrarea şi distribuirea armamentului.
Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 au  la dispoziție pistoale Glock cu muniție de
cauciuc și  pistoale Glock cu muniție de război. Dispecerii de serviciu au distribuit zilnic
pistoalele și muniția aferentă, personalului poliției locale cu drept de utilizare a acestor
mijloace de apărare.
Indicator de performanță – nr. evenimente apărute/nr. evenimente rezolvate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu – Realizat
5.20 Obiectiv - Gestionarea documentelor privind mobilizarea la locul de muncă

1. Actualizarea doc. necesare la locul de munca și transmiterea acestora către
centrele militare de sector și centrele militare județene pentru personalul nou angajat și în
cazurile în care au survenit modificări (schimbarea domiciliului sau încetarea relațiilor de
serviciu), precum și scoaterea din evidențele militare la împlinirea vârstei legale.
Indicator de performanță – nr. documente actualizate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat

6. Simplificare
6.1 Obiectiv – Realizarea programului de achiziții publice pe anul 2016
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1. Programul anual al achiziții publice ( PAAP ) se întocmește la aprobarea bugetului pe
anul în curs și dupa fiecare rectificare bugetară anuală,

2. În anul 2017 au fost încheiate un nr. 41 contracte de furnizare și servicii,
3. În secțiunea cheltuieli publice de pe site-ul Poliției Locale Sector 2 au fost făcute

publice contractele încheiate cu terții pe anul 2017,
4. A fost facut public Programul anual al achizițiilor publice ( PAAP ) pe anul 2017,
5. Lunar s-au raportat cheltuielile aferente contractelor de achiziții publice  pe anul 2017,
6. În anul 2017 au fost achizitionate prin procedura simplificată conform Legii nr.

98/2016 privind achizițiile publice  un nr. de 6 autovehicule în suma de 353.288,99 lei;
7. S-au achiziționat prin procedura simplificată conform Legii nr. 98/2016 privind

achizițiile publice  bonuri valorice carburant auto în sumă de 371.491,82 lei;
8. În anul 2017 au fost achiziționate un numar de 15 camere video în sumă de 155.295,00

lei pentru sistemele de supraveghere video aflate în dotarea instituției,
9.  În anul 2017 numărul de proceduri de achiziții publice – procedura de achiziție

publică de produse – 1,
10. Toate procedurile de achiziție publică în anul 2017 s-au desfășurat prin sistemul

electronic al achizițiilor publice - SEAP.
11. Durata medie  a unei proceduri de achiziție publică în anul 2017 a fost de 45 zile.
12. În anul 2017 nu au fost contestații formulate la Consiliul National de Solutionare a

Contestațiilor.
13. În anul 2017 nu au fost proceduri anulate.

Indicator de performanță – achiziții conforme/total achiziții
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu - Realizat
7. Dezvoltare socială, cultură, minorități, mediu, tineret și  sport
7.1  Mediu
7.1.1 Obiectiv - Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului

Au fost întreprinse următoarele acţiuni  :
 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 . Au
fost concretizate cu un numar de  3 acțiuni;

 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a
rigolelor . S-au verificat un numar de 1320 de strazi ;

 Verificarea/reverificarea respectării normelor de protecția mediului și a celor de
calitatea aerului de către societățile ce desfășoara lucrări specifice de construcții/reabilitări
(șantiere, lucrări edilitare, lucrări de reabilitare etc) . S-au verificat un numar de 140 de blocuri
aflate în curs de reabilitare.

 Identificarea imobilelor salubrizate/nesalubrizate, împrejmuite/neîmprejmuite
corespunzător- 560 locații;

 Acțiuni de verificare a agenților economici cu impact semnificativ asupra mediului în



39

colaborare cu Poliția Română și alte autorități locale și centrale .S-au verificat un numar de 35
agenți economici;

 Acțiuni de identificare a surselor generatoare de zgomot conform OMS nr 119/2014 –
8 acțiuni;

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a deținătorilor de animale de companie
cu privire la respectarea normelor legale .Acestea s-au concretizat cu un numar de 30  sanctiuni
contraventionale;

 Acțiuni de verificare a respectarii normelor de salubritate si igiena în parcurile de pe
raza Sectorului 2 de catre persoanele fizice .S-au verificat un numar de 23 parcuri ;

 Acțiuni de monitorizare/informare/sancționare a persoanelor fizice și juridice cu
privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin privind îndepărtarea zăpezii/gheții și țurțurilor .
Sau verificat un numar de 480 locatii;

 Centralizarea și raportarea deșeurilor recuperabile și DEEE-uri către PMB și APMB-
lunar/anual -12 raportări.
  Rezultate obținute de Serviciul Protecția Mediului

- Sesizări primite/soluţionate – 3565
- Total acţiuni – 3810
- Total sancţiuni aplicate – 524  în valoare totală de 715.914.00 lei.

Indicator de performanță – nr. controale efectuate/nr. controale planificate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
8. IT
8.1 Obiectiv – Măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor cu caracter personal

1. Stocarea înregistrărilor pe un terminal securizat, la care are acces un număr restrâns de
persoane se efectuează pe doua servere care realizează back-up in fiecare seara (2 servere x
365 zile).

2. Execuție copii de siguranță pe suport optic – 95 copii de siguranță
Indicator de performanță - Nr. copii de siguranță create și  predate spre depozitare
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
8.2 Obiectiv - Dezvoltarea societății informaționale din cadrul Poliției Locale Sector 2

1. Utilizarea Sistemului vocal integrat interactiv  sesizări VIIS- 60 solicitări
2. Gestionare, actualizare permanentă a paginii de Facebook – oficială- 86 materiale

publicate
Indicator de performanță - Nr. de campanii de imagine realizate
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
8.3 Obiectiv - Asigurarea funcționării neîntrerupte a legăturilor prin toate categoriile de
mijloace și sisteme informatice

1. Supravegherea și întreținerea infrastructurii hardware și software a echipamentelor IT
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din instituție
2. Controlarea exploatării, întreținerea, depozitarea și ținerea evidenței materialelor de

comunicații:
- asistență tehnică de specialitate pentru toate serviciile/birourile/compartimentele

instituției
- asistență tehnică de specialitate la întocmirea și derularea contractelor de mentenanță,

rețea și achiziții materiale de resort.
Indicator de performanță - Sisteme informatice functionale/Total sisteme informatice
Sursa de finanțare – buget local
Stadiu-Realizat
Propuneri 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 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.
INFORMAȚII RELEVANTE PRIVIND PERFORMANȚA DIN RAPORTUL DE AUDIT
INTERN/DE CERTIFICARE

Poliția Locală Sector 2 are implementat şi certificat Sistemul de Management Integrat
conform Standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 și ISO/IEC
27001:2013 din anul 2011. În perioada 23- 24.05.2017, conform planificării, au avut loc
auditurile interne ale calităţii efectuate de către responsabilii sistemelor de management
implementate împreună cu auditorii interni. Ulterior, în perioada 27 – 28.07.2017, auditorii
organismului de certificare a sistemelor de management –TUV KARPAT, au desfăşurat
auditul de recertificare. Auditurile interne s-au finalizat fără neconformităţi, dar s-au stabilit
opt propuneri de îmbunătăţire la unele servicii/birouri din cadrul Poliției Locale Sector 2.
    Propunerile de îmbunătăţire au fost rezolvate la termenele stabilite. În cursul anului 2017 s-
au elaborat şi implementat noi proceduri operaţionale și s-au revizuit cele existente.
    În perioada 27 – 28.07.2017, echipa de audit a organismului de certificare a sistemelor de
management TUV KARPAT a desfăşurat auditul de recertificare. În raportul auditului de
reînnoire a certificării, se menţionează că funcțiile de conducere/coordonare sunt implicate
direct şi concret în procesul de implementare şi menţinere a SMI - Sistemului de Management
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Integrat (simultan cu asigurarea resurselor necesare), în scopul îmbunătăţirii continue a SMI şi
creşterii performanţei generale. Pentru întregul personal s-a realizat conştientizarea cu privire
la necesitatea aplicării unui SMI şi la avantajele aduse de certificarea acestuia, atât pentru
organizaţie, cât şi pentru fiecare angajat. Conducerea Poliției Locale Sector 2 a asigurat
resursele necesare funcţionării în condiţii bune a SMI, a asigurat un mediu de lucru
corespunzător pentru desfăşurarea tuturor activităţilor. Sistemul de Management Integrat este
documentat, implementat corespunzător şi este eficace. Echipa de audit a propus reînnoirea
certificării, astfel, organismul de certificare a sistemelor de management - TUV KARPAT a
înaintat certificatele conform cărora Poliția Locală Sector 2 este certificată pentru asigurarea
ordinii și liniștii publice precum și paza bunurilor, asigurarea fluenței circulației pe drumurile
publice, a disciplinei în construcții și a afișajului stradal, asigurarea protecției mediului și a
controlului activității comerciale și evidența persoanelor și are implementat şi menţine un
Sistem de Management al Integrat conform cerințelor standardelor de referință pentru o
perioadă de încă trei ani, cu obligativitatea desfăşurării celor două audituri de supraveghere.
POLITICI PUBLICE AFLATE ÎN IMPELMENTARE

 Program de guvernare 2017
 Strategia Naționale de Ordine și Siguranță publică 2015-2020
 Strategia de prevenire a criminalității la nivelul Municipiului București 2016-2019
 Strategia Națională Anticorupție 2016-2020
 Strategia Locală Antidrog 2014-2020
 Planul de măsuri la nivelul Municipiului București
 Plan de măsuri privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona

adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul București
 Planul Local de dezvoltare Durabilă  a Sectorului 2
 Raport privind starea economico-socială
 Planul propriu de acțiuni în domeniul afacerilor europene
 Planul de acțiuni al Poliției Locale Sector 2
REZULTATELE POLITICILOR PUBLICE IMPELMENTATE

   Rezultatele exprimate în mod cuantificabil descriu schimbările pozitive care au
intervenit în mediul instituțional. Acestea reprezintă impactul pe termen lung generat de
rezultatele obţinute într-o anumită perioadă de timp.
   Rezultatele oferă posibilitatea de a evalua nivelul rezultatelor realizate în etapa de
implementare a strategiei sau într-un moment ulterior. Rezultatele acţiunilor reprezintă servicii
sau activități  furnizate de instituţie,  în funcţie de obiectivul acesteia şi de cetățenii  în faţa
cărora Poliția Locală Sector 2  este pe deplin responsabilă. Rezultatele politicilor publice
implementate descriu conexiunea dintre rezultatele acţiunii şi rezultatele politicii publice, sunt
măsurabile și se bazează pe surse verificate. Poliția Locală Sector 2 a elaborat, pentru a
evidenția rezultatele, Planul propriu de acțiuni  în domeniul  afacerilor europene pentru trim.
IV -   2017.
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Priorități pentru
perioada următoare

1. Creșterea siguranței cetățeanului - 5 ani
2. Protecţia persoanelor vârstnice – 1 an
3. Protecția oamenilor străzii – 1 an
4. Creșterea siguranței în școli – 1 an
5. Prevenirea consumului de droguri – 5 ani
6. Asigurarea conformării cu cerințele legale privind protecția mediului – 1 an
7. Dezvoltarea urbană a sectorului – 1 an

 Raport privind starea
economico-socială pe anul
2018

 Planul propriu de acțiuni în
domeniul afacerilor
europene pe anul 2018

 Planul de acțiuni al Poliției
Locale Sector 2 pe anul
2018

 Program Guvernare 2017 -
2020

 Programului Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare –
PNUD

 Strategia Naționale de
Ordine și Siguranță publică
2015-2020

 Strategia de prevenire a
criminalității la nivelul
Municipiului București
Strategia Națională
Anticorupție 2016-2020

 Strategia Națională
Antidrog 2014-2020

 Planul de măsuri la nivelul
Municipiului București

 Plan de măsuri privind
asigurarea climatului de
siguranță publică în incinta
și zona adiacentă unităților
de învățământ
preuniversitar din
Municipiul București

 Planul Local de dezvoltare
Durabilă  a Sectorului 2

TRANSPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ

Bugetul instituției - Anexa nr.1 - Sinteza bugetului aprobat pentru anul 2017, cu mențiunea că instituția noastră
este finanțată integral de la bugetul local,

 Legea 500/2002 finanțele
publice
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-  Anexa nr.2 -  Bugetul complet pentru anul 2017, în format de date deschise,
- Anexa nr. 3 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2017, în format de
date deschise,
-  Anexa nr.4 -  Lista de investiții pentru anul 2017.

 Legea 82/1991
contabilității

 OMFP  nr. 1792/2002
privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și
plata cheltuielilor
instituțiilor publice publice

Informații legate de
procesul de achiziții
publice, achizițiile

sectoriale și
concesiunile de lucrări

și servicii

 Anexa nr. 5 - Contracte achiziții publice cu valoare peste 5000 euro
 Anexa nr. 6 - Contracte achiziții publice 2017

   Programul anual de achiziții publice ( PAAP ) se întocmește la aprobarea bugetului
pe anul în curs și după fiecare rectificare bugetară anuală.
   În anul 2017:

  au fost încheiate un nr. 41 contracte de furnizare și servicii,
 au fost achiziționate un număr de 3 autovehicule în suma de 353.288,99 lei,
 s-au achizitionat prin procedura simplificata conform Legii nr. 98/2016 privind

achizițiile publice  bonuri valorice carburant auto in suma de 371.491,82 lei;
 în anul 2017 au fost achizitionate un numar de 15 camere video în sumă de

155.295,00 lei pentru sistemele de supraveghere video aflate în dotarea
instituției.

  Toate procedurile de achiziție publică, în anul 2017, s-au desfășurat prin sistemul
electronic al achizițiilor publice - SEAP.
  Durata medie  a unei proceduri de achiziție publică a fost de 45zile.
  În anul 2017 nu au fost contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor.
  În anul 2017 nu au fost proceduri anulate și nu sunt nici în procedură de anulare.
  În anul 2017 au fost:

 Proceduri de achiziție publică de produse si servicii – 250

 Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice

 Hotărârea nr. 395/2016
privind normele de aplicare
a Legii 98/2016

Informații despre litigii
în care este implicată

instituția

  Litigii aflate, în anul 2017, pe rolul instanțelor de judecată – 247 de dosare, din care:
 243 dosare – contestații împotriva proceselor verbale (intimată),
 1 dosar – litigii privind funcționarii publici (pârâtă),
 1 dosar – „obligația de a face” (intimată),
 1 dosar – ordin de protectie (intimată).

Dosare în anul 2017:
  pe rol – 158
  câștigate - 74
 pierdute – 15
 Cheltuieli de judecata - 0

 ORDONANŢA nr. 2 din
12 iulie 2001 privind
regimul juridic al
contravenţiilor

 LEGE nr. 188 din 8
decembrie 1999
(*republicată*) privind
Statutul funcţionarilor
publici*)

 LEGE nr. 554 din 2
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decembrie 2004
contenciosului
administrativ

 Codul civil
 Codul de procedură

civilă
Organigramă  Anexa nr. 7 - Organigrama Poliției Locale Sector 2  HCLS2 nr. 221/20.12.2017

Informații despre
managementul

resurselor umane

Fluctuație personal:
- angajări – 30
- încetări raporturi servivciu – 5

Concursuri organizate – 13
Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere: 0
Număr funcții de conducere exercitate temporar – 2

-Anexa 8 – Drepturi salariale stabilite potrivit legii, pe categorii de funcții

 Legea nr.188/1999
privind Statutul
funcţionarilor publici, r2,
cu modificările şi
completările ulterioare

 Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a
funcţionarilor publici

 H.G.  nr. 432/2004
privind dosarul
profesional al
functionarilor publici

 Legea nr. 53/2003 Codul
Muncii

 HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor
privind organizarea si
dezvoltarea carierei
functionarilor publici

 HG nr. 250/1992 (r)
privind concediul de
odihna si alte concedii
ale salariatilor din
administratia publica, din
regiile autonome cu
specific deosebit si din
unitatile bugetare

 Legea nr. 284/2010,
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privind salarizarea
unitară a personalului
plătit din fonduri publice,
actualizată

 Legea nr. 285/2010
privind salarizarea în
anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice,
actualizată

 Ordinul nr. 77/2011
privind aprobarea
Normelor metodologice
pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.
285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din
fonduri publice

 OUG nr. 57/2015 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice
în anul 2016, prorogarea
unor termene, precum și
unele măsuri fiscal-
bugetare, cu modificările
și completările ulterioare

 Clarificările publicate pe
site-ul M.M.F.P.S.P.V.
privind salarizarea
personalului plătit din
fonduri publice cu privire
la aplicabilitatea OUG
nr. 20/2016 și OUG nr.
43/2016, acestea
producând  efecte
începând cu luna august
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2016 și în continuare
 Decizia nr.

454/02.04.2008 emisă de
Directorul General al
Poliţiei Comunitare
Sector 2 privind
acordarea indemnizaţiei
lunare de dispozitiv în
procent de 25% din
salariul de bază pentru
personalul Poliţiei
Comunitare Sector 2

 Cap. II lit. A pct. 1b nota
pct. 5 din Legea nr.
284/2010 privind
salarizarea unitară a
personalului plătit din
fonduri publice și
Decizia nr.
36/03.01.2011 a
Directorului General al
Poliţiei Locale Sector 2
privind majorarea
salariului de bază cu 3
clase de salarizare
succesive al poliţiștilor
locali

 OUG nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare

 Decizia nr. 62/2006 a
Directorului Executiv al
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Poliţiei Comunitare
Sector 2 privind
acordarea unor sporuri
salariale pentru condiţii
de muncă vătămătoare
personalului Poliţiei
Comunitare Sector 2;
(10% spor la salaruiul
de bază)

- stabilirea sporului de
15% conform art. 17 din
anexa 3 la HCL Sector 2
nr. 105/2015
Regulamentul de
Organizare si
Funcţionare al Politiei
Locale Sector 2

- Decizia nr. 246/2015
privind aprobarea
creșterii salariale de
12% pentru personalul
Poliției Locale Sector 2
și a schemei de
încadrare;

- Art. 1 pct. 4 din Legea
nr. 293/2015 privind
aprobarea  OUG nr.
35/2015 pentru
modificarea şi
completarea OUG nr.
83/2014 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi
alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice (...);
(majorare 10%)
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RELAȚIA CU
COMUNITATEA
Raport de activitate

Legea nr. 544/5001, cu
modificările și

completările ulterioare

- Anexa 9 - Raport de evaluare al Poliției Locale Sector 2 a implementării Legii
nr. 544/2001 în anul 2017

 LEGE nr. 544 din 12
octombrie 2001 privind
liberul acces la informaţiile
de interes public

 Hotărârea nr. 478/2016
pentru modificarea și
completarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001

Informații despre
atragerea de resurse

din comunicate

Instituția a încheiat, în anul 2017, douăzeci (41) protocoale de colaborare, din care:
- 28 protocoale cu instituții publice,
- 13 protocoale încheiate cu ONG-uri.

  Derulare Proiect „Polițisti locali voluntari – viitorul siguranței în școli” - campanii de
informare, activități de prevenire, proiecte pe mediu, expoziții, ateliere,  participare la
evenimente cultural – sportive și istorice. Au fost înscriși în program un număr de 566
voluntari.

 LEGE nr. 78 din 24 iunie
2014 privind
reglementarea activităţii
de voluntariat în
România

LEGISLAȚIE
Informații despre
proiecte de acte
normative inițiate de
către instuție

Număr de inițiative – 0
Puncte de vedere la proiectele altor instituții – 1
Priorități legislative pentru perioada următoare - 0

Elaborat,
Petrescu Maria

Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public /Şef Serviciu Relaţii Publice

SRP/R.E./2ex./18.04.2018- uz intern, ex.............


