


Prioritatea epocii actuale, îmbunătăţirea 

managementului instituţiilor a determinat 

apariţia unor sisteme de calitate care să 

permită o evaluare a activităţii la nivelul 

Europei de astăzi. 

Consecvenţi modernităţii, Primăria Sectorului 2 a 

aderat la această idee şi a transpus-o în 

practică fiind singura primărie din România 

deţinătoare a Trofeului Român pentru 

Excelenţă J.M. JURAN. 

Poliţia Locală parte integrantă a structurilor 

PRIMĂRIEI  şi-a desfăşurat activitatea în anul 

pe care îl analizăm potrivit acestui sistem de 

evaluare şi anume sistemul de excelenţă 

EFQM.  
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PENTRU ANUL 2013 POLIŢIA LOCALĂ A AVUT DE 

ÎNDEPLINIT URMĂTOARELE 

 OBIECTIVE STRATEGICE: 

1.Promovarea problematicii de mediu, educația ecologică și acțiuni  comunitare 

2. Dezvoltarea urbană a Sectorului 2 

3. Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului 

4. Îmbunătățirea managementului resurselor umane  

5.Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale prin îmbunătăţirea funcţionării  

     mecanismelor interne în vederea creşterii eficientizării sistemelor de 

     management şi pentru creşterea gradului de satisfacţie al beneficiarilor  

    direcţi şi ale celorlalte părţi interesate 

6. Îmbunătățirea reprezentării Poliției Locale Sector 2 în instanță 

7.Creșterea eficacității și eficienței Sistemului de Management Integrat  prin  

     îmbunătățirea continuă a acestuia 
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Obiectiv  strategic  : PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA     

                                    ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE 

Obiective  specifice (SMART) : 1.Intensificarea numărului de controale     

                                             privind  nerespectarea normelor de protecția mediului 

Indicatori de performanţă  : Nr. controale/situații soluționate 
 

Ţinta  :  100% din totalul sesizărilor/autosesizărilor/acțiunilor propuse 
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  Sesizarea autorităţilor şi instituţiilor publice competente pentru cazurile de 

nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

 Verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor acestora; 

 Verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

dezinsecţia şi deratizarea imobilelor – 703 locații; 

 Verificarea existenței contractelor de salubrizare încheiate de către persoane 

fizice/juridice, potrivit legii – 50% din arterele Sectorului 2; 

 Verificarea și soluționarea sesizărilor cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale 

de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a 

localităţilor; 

 Identificarea imobilelor nesalubrizate, neîmprejmuite corespunzător  - 500 locații; 

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

104  agenți economici; 

Acțiune de monitorizare/colectare deșeuri recuperabile și DEEE-uri + întocmire 

rapoarte către PMB și APMB - lunar; 

Acțiuni de verificare a gestionării deșeurilor de către persoane fizice/juridice (înclusiv 

Asociații de proprietari/locatari) – 254 acțiuni. 
 

PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA     

    ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE 

Pentru realizarea obiectivului specific  “Intensificarea numărului de 

controale  asupra persoanelor fizice/juridice privind nerespectarea normelor  

de protecția mediului” au fost întreprinse următoarele acţiuni :  
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Obiectiv  strategic  : PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA     

                                    ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE 

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

                                                        ecologică și de protecția mediului 

Indicatori de performanţă  : Nr. acțiuni/campanii 

Ţinta  : 100% din totalul persoanelor implicate 
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 Desfășurarea  campaniei “Fii curat, fii 

protejat!”, în parteneriat cu Eco –X, campanie de 

conștientizare și informare în domeniul protecției 

mediului în care au fost implicați cetățeni și elevi 

ai școlilor din sectorul 2; 

Acțiuni de conștientizare privind importanța 

protecției mediului și a gestionării deșeurilor la 

persoane fizice/juridice – 358 acțiuni 

PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA     

 ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE 

Obiectivul specific “Promovarea conceptului de dezvoltare 

ecologică și de protecția mediului” s-a realizat prin:  

Acțiuni comune cu  Autoritatea pentru 

Supravegherea  și Protecția Animalelor, 

pentru ridicarea câinilor fără stăpân de 

pe raza Sectorului 2 – 120 acțiuni 
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Protecţia Mediului 

TOTAL   

SANCŢIUNI  

2.058 

VALOARE  

SANCŢIUNI  

105.800 lei 

TOTAL ACŢIUNI  

2.561 

SESIZĂRI  

primite/soluţionate  

2.763 

PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA     

 ECOLOGICĂ ȘI ACȚIUNI COMUNITARE 

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



Obiectiv  strategic  : DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2 

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

                                                        provizorii realizate/amplasate în regim  

                                                        autorizat/neautorizat  

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

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

             în regim autorizat/neautorizat       
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DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2 

Obiectivul specific “Identificarea lucrărilor de construcții/construcții 

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

prin: 

•  Acțiuni de verificare a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrările de  

  construcție/demolare – 1.354 acțiuni 

•  Acțiuni de control pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de   

  executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale – 23 acțiuni 

•  Acțiuni de demolare a construcțiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat 

al municipalității –  26 solicitări adresate PS2 de întocmire a dispozițiilor de    

 desființare și  30 construcții ilegale demolate 

•  Acțiuni de verificare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de constatare și   

 sancționare  – 149 acțiuni 

•  Solicitări adresate PS2 în vederea promovării acțiunii cu obligația de a face la 

Judecătoria  Sector 2 – 60 solicitări 

•  Acțiuni de verificare a obiectivelor de investiții la care au fost anunțate începerea  

lucrărilor – 93 acțiuni 

11 
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REZULTATE  OBŢINUTE  de  Serviciul Disciplina în Construcţii 

TOTAL   

SANCŢIUNI  

118 

VALOARE  

SANCTIUNI  

230.500 lei 

TOTAL ACTIUNI  

1.354 

SESIZARI  

primite/solutionate  

1.984 

DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2 

 

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

CONSTRUCŢII  

ILEGALE 

DEMOLATE  

30 
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Obiectiv  strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

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

                                                          publică 

Indicatori de performanţă  : Timp de reacție la declanșarea unei acțiuni 

Ţinta  :   5 minute media pe anul 2013 
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 Asigurarea unui număr suficient de patrule 

mobile, atât ziua cât şi noaptea, în zonele de 

competenţă;  

Instituirea zonei specială de siguranță publică 

în zona Petricani și zona Obor; 

Instituirea patrulelor în zona instituțiilor de 

învățământ în vederea asigurării măsurilor de 

ordine și liniște publică; 

Realizarea unui sistem modern de abordare a 

acțiunilor și misiunilor specifice măsurilor de 

ordine publică; 

 Cunoaşterea în timp real şi util a condiţiilor 

concrete, specifice ale locului de desfăşurare a 

misiunilor, cu ajutorul celor 185 de camere de 

supraveghere de pe raza sectorului 2;  

Creşterea gradului de siguranţă socială în 

zonele Baicului și Petricani.  
 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiectivul specific  “Creşterea eficienţei acţiunilor de ordine publică”                                          

s-a realizat prin:  
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REZULTATE  OBŢINUTE  de  Serviciul Ordine Publică 

TOTAL   

SANCŢIUNI  

5.387 

AVERTISMENTE 

368 

TOTAL ACŢIUNI  

5.791 

SESIZĂRI  

primite/soluţionate  

4.584 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 

VALOARE  

SANCŢIUNI  

2.077.982 lei 
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Obiectiv  strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

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

Indicatori de performanţă  :  Nr. acțiuni întreprinse 

Ţinta  :  scăderea cu  15% a  zonelor  în care se desfăşoara comerţ stradal    

              neautorizat 
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ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiectivul specific “Reducerea activităţilor de comerţ neautorizat” a vizat 

acţiuni privind: 

 Identificarea şi evaluarea agenţilor economici nou înfiinţaţi  - 691 

SC/PF/AF;  

 Verificarea comercianţilor de produse specifice sărbătorilor - 115 

SC/PF/AF/eveniment; 

 Verificarea agenţilor economici care au deţinut agregate   frigorifice/ terase 

sezoniere pe domeniul public – 117  SC/PF/AF; 

 Verificarea agenţilor economici privind deţinerea autorizaţiilor de 

comercializare produse agroalimentare,   acte de provenienţă marfă, afişare 

preţuri – 1.020  SC/PFI/Întreprinderi individuale/Producători; 

Acțiuni privind interzicerea desfacerii și comercializării  băuturilor alcoolice 

în zona stadioanelor – 93 SC/41 acțiuni 

Verificarea  vânzărilor cu preț redus, desfășurate în  perioadele stabilite 

prin lege – 30 SC/17 acțiuni 

 Acţiuni de combatere a comerţului cu produse textile “meșteșugărești”: 

• au fost întocmite dosare penale pentru 2 persoane fizice, pentru fals și 

uz de fals; 

• au fost aplicate 23 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 17.000 

lei; 

2. Acțiuni de verificare a legalității funcționării agenților economici 

- au fost sancționate cu suspendarea activității  - 20 SC 
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REZULTATE  OBŢINUTE de Serviciul Control Comercial 

TOTAL   

SANCŢIUNI  

381 

VALOARE  

SANCŢIUNI  

59.540 lei 

TOTAL ACŢIUNI  

1.835 

SESIZĂRI  

primite/soluţionate  

640 

 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 



ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 
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BUNURI RIDICATE 

ÎN VEDEREA  CONFISCĂRII 

ALIMENTARE 

Val. Totala 

3.241 lei 

NEALIMENTARE 

Val. Totala 

9.366,42lei 

ORIGINE ANIMALĂ 

Val. Totala 

12.100 lei 

ŢIGĂRI 

5.043 pac/40.344 lei 

Acţiunea de gestionare şi predare în scopul valorificării mărfurilor 
confiscate 

VALOARE TOTALĂ PRODUSE CONFISCATE 

5.689,60 lei 



 

20 

Obiectiv  strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiective  specifice (SMART) : 3. Asigurarea respectării normelor legale  

                                                         privind circulația rutieră 

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

Ţinta  :  Nr. sancțiuni aplicate 
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 Asigurarea fluenței circulației pe drumurile 

publice din raza de competență; 

Verificarea integrității mijloacelor de semnalizare 

rutieră și sesizarea neregulilor constatate privind 

funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și 

a marcajelor; 

 Constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale 

privind oprirea, staționarea, parcarea 

autovehiculelor și accesul interzis; 

Asigurarea măsurilor de circulație la adunări 

publice, mitinguri, procesiuni, manifestări cultural-

sportive și alte activități desfășurate pe domeniul 

public care implică aglomerări de persoane; 

Acordarea de sprijin unităților/structurilor 

teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor 

pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului. 
 

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

În vederea “Asigurării respectării  normelor legale privind 

circulația rutieră” s-au desfăşurat următoarele  activități: 
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REZULTATE  OBŢINUTE  de  Serviciul Circulaţie 

TOTAL  

SANCŢIUNI  
CONTRAVENŢIONALE 

1.206 

VALOARE  

SANCŢIUNI  

250.840 lei 

AVERTISMENTE 

82 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Din care 
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Obiectiv  strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

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

                                                         forme legale 

Indicatori de performanţă  : Nr. persoane identificate 

Ţinta  :  90% din totalul persoanelor care locuiesc fără forme legale  
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Verificarea imobilelor pentru identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale și 

îndrumarea acestora către domiciliu; 

Identificarea  persoanelor fără adăpost și conducerea acestora la adăpostul de noapte 

pentru persoane adulte; 

Identificarea minorilor și conducerea acestora la Direcția pentru Protecția Copilului; 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale 

privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,; 

Cooperare cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în 

legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, 

care nu au acte de identitate. 
 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiectivul specific “Depistarea persoanelor ce locuiesc fără 

forme legale” s-a concretizat prin : 
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REZULTATE  OBŢINUTE de Biroul Evidența Persoanelor 

Acțiuni de însoțire  

Autoritatea Tutelară 

48 

Acțiuni pentru 

 determinarea persoanelor  

bolnave de plămâni 

11 

TOTAL ACȚIUNI 

- VERIFICĂRI 

220 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 

Persoane determinate  

să intre în legalitate 

3.317 

Nr. persoane  

fără  forme legale verificate 

16.147 



ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST  

IDENTIFICATE CU D.G.A.S.P.C. 

47 

Conduse la “Adăpostul de noapte  

pentru persoane adulte” - 36 

Îndrumate la domiciliu (alte sectoare) - 11 

26 
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Obiectiv  strategic  : ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiective  specifice (SMART) : 5. Optimizarea transmiterii informațiilor  

                                                         monitorizate prin sistemul video 

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

Ţinta:  Reducerea și descurajarea actelor infracționale cu 5% față de 2012 
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 Furnizarea operativă a informațiilor 

către dispecerat, în vederea 

intervenției rapide în rezolvarea 

incidentelor  de către echipajele 

operative; 

Cunoașterea zonelor critice 

monitorizate de către dispecer,  în 

vederea creșterii eficienței  sistemului 

de monitorizare  prin transmiterea 

operativă a  informațiilor; 

Realizarea unei  supravegheri  de 

ansamblu şi de detaliu a obiectivelor 

existente în zonele acoperite, precum 

şi o monitorizare a traficului rutier. 

 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiectivul specific “Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin 

sistemul video” s-a concretizat prin : 



TOTAL SOLICITĂRI 

ÎNREGISTRĂRI VIDEO 

317 

BRIGADA  

RUTIERĂ 

157 

OMORURI 

10 

TOTAL INCIDENTE  

SESIZATE 

1.391 

Evenimente rutiere 

49 

Incidente comerț  

stradal 

848 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – intersecții Sector 2  

29 

Incidente mediu 

108 

Incendii 

24 

Incidente  

ordine publică 

268 

Incidente disciplina 

în construcții 

78 

FURTURI 

12 

Din care 



TOTAL SOLICITĂRI 

ÎNREGISTRĂRI VIDEO 

84 

BRIGADA  

RUTIERĂ 

52 

Cercetări penale 

Omoruri 

19 

TOTAL INCIDENTE  

SESIZATE 

1.185 

Evenimente rutiere 

76 

Incidente comerț  

stradal 

257 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – Arealul Ion Creangă 
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Incidente mediu 

669 

Incendii 

19 

Incidente  

ordine publică 

128 

Incidente disciplina 

în construcții 

38 

FURTURI 

13 

Din care 



TOTAL SOLICITĂRI 

ÎNREGISTRĂRI VIDEO 

51 

BRIGADA  

RUTIERĂ 

18 

Cercetări penale 

Omoruri 

23 

TOTAL INCIDENTE  

SESIZATE 

1.077 

Evenimente rutiere 

35 

Incidente comerț  

stradal 

48 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Rezultate obţinute de Serviciul Monitorizare – Zona Baicului 

31 

Incidente mediu 

751 

Incendii 

83 

Incidente  

ordine publică 

103 

Incidente disciplina 

în construcții 

60 

FURTURI 

10 

Din care 



PERSOANE  

CONDUSE LA  

SECŢIILE  

DE POLIŢIE 

22 

CONFLICTE  

APLANATE 

31 

PERSOANE  

LEGITIMATE 

7.800 

SESIZĂRI SOLUŢIONATE  

4.584 

SCRISE 

1.493 

TELEFONICE 

3.091 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Rezultate obţinute de D.O.P.P.O. 

32 

URMĂRIŢI  

GENERALI/LOCALI 

7 

Din care 
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REZULTATE  OBŢINUTE de Direcţia Ordine Publică şi Pază Obiective 

TOTAL  

SANCŢIUNI  
CONTRAVENŢIONALE 

6.593 

VALOARE  

SANCŢIUNI  

2.328.822 lei 

AVERTISMENTE 

450 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Din care 
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    FENOMENUL CONTRAVENŢIONAL LA NIVELUL SECTORULUI 

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

0

5000

10000

15000

20000

2011 2012 2013

Acţiuni

Fenomen contravenţional

Fapte contravenţionale

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

 Obiectiv  specific (SMART):  1. Dezvoltarea competențelor angajaților 

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

Ţinta  :  100% conform planificării 

Obiectivul specific “Dezvoltarea competențelor angajaților” s-a 

concretizat prin : 
 Evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale personalului instituției; 

  Asigurarea participării la cursurile  organizate de  

Institutul de Studii pentru Ordine Publică al 

Ministerului Afacerilor Interne; 

  Asigurarea participării la cursuri de specialitate, 

după analizarea necesităților instituției; 

 Organizarea unui curs pe teme de corupție și 

integritate, pentru întreg personalul,  ca urmare a 

implicării  a doi polițiști locali în fapte de corupție. 
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TOTAL   

PERSONAL OPERATIV 

DOPPO 

127 

CURS M.A.I  

94 polițiști locali 

din care 

Cursuri perfecționare 

14 

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI  

RESURSELOR UMANE 

Cursuri de specialitate 

66  funcționari 

Cursuri anticorupție  

și integritate 

314  funcționari 

din care 
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      Obiectiv  strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 

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

Indicatori de performanţă  : Fluctuație personal 

Ţinta  :  100% conform planificării 

Obiectivul specific “Asigurarea unui corp stabil de funcționari publici” s-a 

concretizat prin : 

 Elaborarea  Planului  anual de ocupare al funcțiilor publice;  

Întocmirea  anchetei locurilor de muncă vacante; 

Gestionarea bazei de date a funcționarilor publici; 

Atragerea și descoperirea personalului pentru ocuparea locurilor 

vacante; 

Organizarea concursurilor de recrutare profesională; 

Organizarea concursurilor de promovare în clasă și în grad; 

Gestionarea dosarelor profesionale. 
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PERSONAL ANGAJAT 

DECEMBRIE 2013 

315 

DESTITUIȚI 

5 

(consum alcool, neîndeplinirea  

atribuțiilor de serviciu, abuz în serviciu) 

 PERSONAL ANGAJAT   

IANUARIE 2013 

321 

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI  

RESURSELOR UMANE 

PLECAȚI PRIN TRANSFER 

9 
PENSIONAȚI  

2 

ANGAJAȚI 

10 

Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus  a fost realizat 100% 
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      Obiectiv  strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN 

ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII MECANISMELOR INTERNE ÎN VEDEREA CREŞTERII 

EFICIENTIZĂRII SISTEMELOR DE MANAGEMENT ŞI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI 

DE SATISFACŢIE AL BENEFICIARILOR DIRECŢI ŞI ALE CELORLALTE PĂRŢI 

INTERESATE 

 Obiectiv  specific (SMART):  Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin 

realizarea de campanii de promovare a imaginii PLS2 și realizarea de 

parteneriate/proiecte/campanii de informare 

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

de informare 

Ţinta  :  10 campanii de imagine/parteneriate/proiecte/campanii de informare 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII 

MECANISMELOR INTERNE ÎN VEDEREA CREŞTERII EFICIENTIZĂRII SISTEMELOR DE 

MANAGEMENT ŞI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL BENEFICIARILOR 

DIRECŢI ŞI ALE CELORLALTE PĂRŢI INTERESATE 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Poliţia 

Locală Sector 2 a  procedat la : 

 Informarea  societății civile cu privire la 

atribuțiile instituției; 

Continuarea și dezvoltarea proiectelor “Polițisti 

locali voluntari – viitorul siguranței în școli” și 

“Polițist pentru o zi”; 

Dezvoltarea unor campanii de informare și 

proiecte, în parteneriat, pe diverse teme; 

Asigurarea accesului cetățenilor la informații 

de interes public; 

Asigurarea participarii cetățenilor la audiențe; 

Realizarea unui sondaj de opinie, anual, cu 

realizarea analizei datelor pe zone și ani. 
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În anul 2013 au fost primite 47 scrisori de mulţumire din partea cetăţenilor 

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

ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII 

MECANISMELOR INTERNE ÎN VEDEREA CREŞTERII EFICIENTIZĂRII SISTEMELOR DE 

MANAGEMENT ŞI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL BENEFICIARILOR DIRECŢI 

ŞI ALE CELORLALTE PĂRŢI INTERESATE 

41% 40% 

30% 
26% 

38% 39% 

29% 

38% 

52% 

44% 40% 

36% 
41% 

35% 37% 39% 41% 

35% 

15% 
20% 

34% 33% 
29% 

24% 

32% 

21% 

13% 

Mentinerea 

ordinii si linistii 

publice 

Indrumarea 

cetatenilor prin 

BRPA 

Sanctionarea 

comertului  

stradal ilegal 

Controlul 

centrelor 

comerciale 

Protectia 

mediului 

Circulatia pe 

drumurile 

publice 

Disciplina in 

constructii 

Evidenta 

persoanelor 

Interventiile 

efectuate la 

solicitarile si 

sesizarile 

cetatenilor  

APRECIEREA PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE POLIȚIA LOCALĂ 

SECTOR 2  
Excelent & F.Buna Buna Nemultumiti 
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      Obiectiv  strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA REPREZENTĂRII POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 ÎN   

                                          INSTANȚĂ 

 Obiectiv  specific (SMART): Creșterea gradului de profesionalism și 

responsabilitate la reprezentarea în instanțele de judecată 

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

Ţinta  :  90% din total procese 

Obiectivul specific “Creșterea gradului de profesionalism și responsabilitate la 

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

 Reprezentarea  și susținerea intereselor instituției în instanțele de judecată; 

Asigurarea  de asistență juridică compartimentelor instituției precum și a 

personalului din aparatul propriu;  

Gestionarea și urmărirea proceselor verbale emise de polițiștii locali, până la 

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

ACHITATE  

5.508,20 lei 

DOSARE PE ROL 

178 

din care 
DOSARE  

ÎNREGISTRATE 

245 

DOSARE CÂȘTIGATE 

54 

DOSARE PIERDUTE 

13 

ÎMBUNĂTĂŢIREA REPREZENTĂRII POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2                  

                                            ÎN INSTANȚĂ 
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      Obiectiv  strategic  : CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT INTEGRAT DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 PRIN 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA  

 Obiectiv  specific (SMART): 1. Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemului 

de Management Integrat prin asigurarea conformării  cu cerințele  standardelor de 

referință 

Indicatori de performanţă  : Nr. neconformități audit intern/extern 

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

DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 2 

 PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv Poliţia Locală Sector 2 : 

 Dezvoltă, operează, monitorizează,  menţine şi 

îmbunătăţeşte Sistemul de Management Integrat; 

 Evaluează periodic eficienţa Sistemului de Management 

Integrat, prin măsurarea indicatorilor de performanță ai 

obiectivelor stabilite; 

 Stabileşte un Plan de obiective al Sistemului de 

Management Integrat pentru principalele procese desfăşurate 

de Poliţia Locală Sector 2; 

Identifică riscurile de sănătate și securitate ocupațională, 

de securitatea informației și aspectele de mediu; 

Colaborează cu organismele de certificare în vederea 

efectuării auditului de supraveghere/recertificare a SMI; 

Stabilește măsuri de îmbunătățire a SMI în urma acțiunilor 

preventive/corective, a analizelor efectuate de management 

și a recomandărilor organismului de certificare. 
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      Obiectiv  strategic: CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT DE LA NIVELUL POLIȚIEI 

LOCALE SECTOR 2  PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA 

  Obiectiv  specific  : 2. Îmbunătățirea performanțelor SMI prin gestionarea 

eficace a riscurilor și tratarea în proportie de 100%  a riscurilor semnificative 

și majore    

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

Ţinta  :  100% conform planificării 

Îndeplinirea acestui obiectiv s-a concretizat prin: 

 Identificarea riscurilor impreună cu proprietarii de proces 

 Stabilirea măsurilor de tratare/ minimizare a riscurilor 

 Evaluearea riscurilor și stabilirea  măsurilor de tratare a acestora; 

Monitorizarea riscurilor reziduale. 

 

 Ca urmare a acţiunilor înteprinse obiectivul strategic propus  a fost realizat 100% 
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Obiectiv  strategic: CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI 

DE MANAGEMENT INTEGRAT DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE 

SECTOR 2  PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA 



TOTAL IDENTIFICĂRI 

BAZĂ DE DATE 

20.265 

IDENTIFICĂRI  

PERSOANE 

11.953 

TOTAL ÎNREGISTRĂRI 

19.198 

SOLICITĂRI 

2.330 SESIZĂRI 

3.360 

           REZULTATE 2013 

48 

RĂSPUNSURI  

PETENȚI 

5.416 

ADRESE 

8.891 

REFERATE  

CLASARE 

206 

REDIRECȚIONĂRI 

instituții abilitate 

524 

IDENTIFICĂRI  

AUTO 

8.312 

din care 
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Participarea la activităţi de marcare a evenimentelor 
istorice, religioase, culturale importante 

Poliţia Locală Sector 2 s-a implicat 

cu devotament în participarea la 

evenimente de importanţă istorică 

organizate de Primăria Sector 2 

Duminica Ortodoxiei Ziua Europei 
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Poliţia Locală Sector 2 s-a implicat în participarea la evenimentele sportive 

organizate de Primăria Sector 2 și a proiectelor/campaniilor  în calitate de 

partener 

Săptămâna prevenirii criminalității 

Turneul generațiilor  

“Fii curat, fii protejat!” 

Implicare în educația civică a elevilor, în campanii de 
informare și proiecte 

Educatie civica a elevilor pe teme rutiere  
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Obiective pe termen scurt: 

 
 Aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi 

Regulamentului  cadru de aplicare nr. 1332/2010 privind atribuţiile pe linie de ordinea şi 

liniştea publică, precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; disciplina în 

construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului; activitatea comercială; evidenţa 

persoanelor şi alte domenii stabilite prin lege. 

  Creșterea eficienței acțiunilor de ordine publică prin instituirea patrulelor în zona 

specială de siguranță publică Petricani – Obor, realizarea unui sistem modern de 

abordare a acțiunilor și misiunilor specifice, care să permită asigurarea stării de 

normalitate și echilibru, asigurarea unui grad ridicat de siguranță socială în zona  

Baicului și zona Ion Creangă și acționarea în timp real și util la locul de desfășurare a 

misiunilor cu ajutorul camerelor de supraveghere. 

Optimizarea transmiterii informațiilor monitorizate prin sistemul video prin 

cunoșterea zonelor critice monitorizate de către dispecer  și transmiterea operativă a 

informațiilor. 

Promovarea problematicii de mediu, educație ecologică și acțiuni comunitare . 

Reducerea activităților de comerț neautorizat prin identificarea zonelor cu potențial 

contravențional ridicat, creșterea numărului de acțiuni pe domeniul public și piețe 

agroalimentare. 



 Desfășurarea acțiunilor privind protecția mediului 

prin intensificarea nr. de controale  

Indicatori de performanţă: 

 - nr. controale efectuate, 

-  nr. controale planificate  
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Obiectiv  strategic  : PROMOVAREA PROBLEMATICII DE MEDIU, EDUCAȚIA  

                                    ECOLOGICĂ ȘI  ACȚIUNI COMUNITARE 

Obiective  specifice  : 

 

 

 

 

  Ţinta 

100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 



 Identificarea lucrărilor de construcții provizorii 

realizate/amplasate în regim neautorizat   

Indicatori de performanţă 

 Acţiuni de control  
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Obiectiv  strategic  : DEZVOLTAREA URBANĂ A SECTORULUI 2 

Obiective  specifice  : 

Ţinta  

  100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 



 Identificarea activităților de comerț neautorizat 

prin intensificarea nr. de controale 

Indicatori de performanţă 

 - Nr. acțiuni întreprinse pentru 

identificarea zonelor cu potențial 

contravențional  ridicat 

- Nr. acțiuni întrepinse pentru 

verificarea legalității funcționării 

agenților economici  
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Obiectiv  strategic  : ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiective  specifice  : 

Ţinta  

  100% 
Termen de finalizare   

        31.12.2014 



Indicatori de performanţă 

Timp de reacţie la declanşarea 

unei acţiuni 
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Obiectiv  strategic  : ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI 

Obiective  specifice  : 

Ţinta  

  100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 

Indicatori de performanţă  
Nr. evenimente rezolvate în 

conformitate cu cerințele 

legale 

  Asigurarea și menținerea respectării normelor legale privind 

circulația  rutieră 
Obiective  specifice  : 

Ţinta  

  100% 
Termen de finalizare   

        31.12.2014 

 Optimizarea transmiterii informaţiilor monitorizate prin 

sistemul video 

Obiective  specifice  : 

 Cresterea eficienţei acţiunilor  de menținere a ordinii 

și liniștii publice  

Indicatori de performanţă  

Număr zone critice depistate 

în spaţiul monitorizat 

Ţinta  

  100% 
Termen de finalizare   

        31.12.2014 



 Dezvoltarea competențelor angajaților 

Indicatori de performanţă: 

 - nr. controale efectuate, 

-  nr. controale planificate  
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Obiectiv  strategic  : ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RESURSE UMANE 

Obiective  specifice  : 

 

 

 

 

  Ţinta 

100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 

Obiective  specifice  :  Crearea unui corp  stabil de funcționari publici 

Indicatori de performanţă: 

 - fluctuație personal 

 

 

 

 

  Ţinta 

100% 
Termen de finalizare   

        31.12.2014 



Indicatori de performanţă 

- Număr de campanii de imagine 

realizate 

- - Număr proiecte/campanii de 

informare/parteneriate 
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Obiectiv  strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN 

ÎMBUNĂTĂŢIREA FUNCŢIONĂRII MECANISMELOR INTERNE ÎN VEDEREA 

CREŞTERII EFICIENTIZĂRII SISTEMELOR DE MANAGEMENT ŞI PENTRU 

CREŞTEREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL BENEFICIARILOR DIRECŢI 

ŞI ALE CELORLALTE PĂRŢI INTERESATE 

Obiectiv  specific: Îmbunătățirea relației cu societatea civilă prin realizarea de     

                               campanii de promovare  a imaginii PLS 2 și realizarea de  

                               parteneriate/campanii de informare 

 

Ţinta  

  100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 



Indicatori de performanţă 

Nr. procese câștigate/ 

nr. total procese 
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Obiectiv  strategic  : ÎMBUNĂTĂŢIREA REPREZENTĂRII POLIȚIEI LOCALE  

                                   SECTOR 2 ÎN  INSTANȚĂ 

 

Obiectiv  specific  : 

Ţinta  

  90% 
Termen de finalizare   

        31.12.2014 

 Creșterea gradului de profesionalism și 

responsabilitate la reprezentarea în instanțele de 

judecată 



Indicatori de performanţă 

- Nr. neconformități audit 

intern/extern 
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Obiectiv  strategic  : CREȘTEREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SISTEMULUI 

DE MANAGEMENT INTEGRAT DE LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 

2 PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ACESTUIA  

Obiective specifice: . Dezvoltarea, operarea și monitorizarea Sistemului de 

management Integrat prin asigurarea conformării  cu cerințele  standardelor 

de referință 

Ţinta  

  100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 

Obiective specifice:  Îmbunătățirea performanțelor SMI prin gestionarea eficace 

a riscurilor și tratarea în proportie de 100%  a riscurilor semnificative și 

majore  

Indicatori de performanţă 

-  Nr. riscuri  

semnificative/majore  

tratate/total riscuri 

 

Ţinta  

  100% 

Termen de finalizare   

        31.12.2014 
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Deficiențe la nivelul anului 2013: 

 
 Anul 2013 a cunoscut și  anumite evoluții negative 

îndeosebi în ceea ce priveşte comportamentul unor poliţişti, cu 

implicaţie directă la imaginea Poliţiei Locale Sector 2. Întărirea 

autorităţii poliţistului pentru aplicarea cu fermitate a 

prevederilor legii trebuie să se realizeze concomitent cu 

întărirea disciplinei acestuia, prin revizuirea modului de 

comportament, îndeosebi în relaţia cu cetăţeanul. 

• Scăderea numărului de agenți și patrule (16 agenți 

plecați), ca urmare a  măsurilor economice aplicate la nivel 

național, au condus la nemulțumirea  cetățenilor, pe fondul 

creșterii fenomenului contravențional. 

• Adaptarea cadrului legislativ la cerințele actuale, 

transpunerea normelor europene  și uniformizarea cu legislația 

poliției naționale.  
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Măsuri întreprinse pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea  activității 

instituției: 
  

Pentru îmbunătăţirea activităţii în anul 2014 se impune: creşterea vitezei de 

reacţie la sesizările cetăţenilor și satisfacerea cerinţelor cetăţenilor, 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 ; 

Includerea în Planul de acţiune pe 2014 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, etc. 

Îmbunătăţirea conlucrării cu direcţii şi servicii din cadrul Primăriei Sectorului 2, 

cât şi cu instituţii specializate ale statului (Inspectoratul în Construcţii al 

Municipiului Bucureşti, organele de poliţie, Registrul Comerţului, Primăria 

Municipiului Bucureşti), în vederea diminuării cazurilor de încălcare a legislaţiei în 

construcţii şi soluţionarea întregii problematici ce rezultă din astfel de cazuri. 

Creșterea numărului de agenți și patrule  pe stăzi și în parcuri. 

Toate aceste acţiuni se vor realiza strict în limitele bugetului pe anul 2014 ce va 

fi aprobat. 



  Anul 2013 a fost anul care a demonstrat ca Poliţia Locală  

Sector 2, prin rezultatele obţinute, a dovedit că deţine potenţialul 

necesar asigurării tempo-ului impus de problematica complexă 

cu care se confruntă, are bazele unei poliţii locale moderne 

europene, acest lucru conturându-se din ce în ce mai evident, 

legea şi onoarea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de 

conştiinţă şi acţiune ale poliţistului local. 
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