
Dacã eºti ºofer, probabil cã te-ai obiº-
nuit deja ca, atunci când îþi parchezi
maºina, sã faci câteva gesturi mici, dar fãrã
de care nu poþi pleca liniºtit de lângã ea.
Încerci probabil sã alegi (dacã poþi!) din-
tre douã locuri de parcare pe cel mai bine
luminat sau mai aproape de o fereastrã la
care ai acces, sã arunci o privire pe
banchetã sã nu fi rãmas cumva ceva de
valoare la vedere ºi, desigur, nu uiþi nicio-
datã sã încui maºina din telecomanda de
alarmã. Nimic din toate acestea nu îþi
garanteazã cã maºina ta nu va fi vandal-

izatã sau luatã cu totul, dar statisticile
aratã cã ºansele de a se întâmpla acest
lucru sunt invers proporþionale cu
numãrul de factori favorizanþi eliminaþi
de mãsurile preventive. 

Despre combaterea criminalitãþii s-a
scris mult, iar despre prevenirea acesteia
ºi mai mult în ultimii ani. Se pare însã cã
nu suficient, de vreme ce majoritatea oa-
menilor considerã de multe ori cã singura
instituþie care trebuie sã ia mãsuri de pre-
venire a actelor infracþionale într-un stat
este poliþia. Ce-i drept, e drept: nimeni nu

poate face o analizã mai bunã ºi o identi-
ficare mai aproape de realitate a factorilor
care „uºureazã“ munca infractorilor într-
o comunitate, decât cei care luptã zi de zi
împotriva ei, poliþiºtii. Cu toate acestea,
rar am auzit dezbãtutã problema unor al-
tfel de mãsuri care ar putea fi luate de
cãtre autoritãþi de administraþie publicã
cu scopul declarat de a preveni sãvârºirea
de acte reprobabile la adresa cetãþeanului
ºi a bunurilor sale. De exemplu, nu am
auzit niciodatã ca vreo primãrie sã anunþe
cã cutare sau cutare acþiune de investire a
bugetului public a fost direcþionatã cãtre
combaterea furturilor de maºini sau a at-
acurilor de persoane.

ªi dacã, stimate cititor, la citirea aces-
tor rânduri îþi spui în sinea ta: „Ce are a
face criminalitatea cu ºtampila primã-
riei?!“, noi ne hazardãm sã afirmãm cã
asocierea nu e aºa de absurdã cum poate
pãrea la prima vedere. 

Ce are de-a face criminalitatea
cu ºtampila primãriei?
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Lumea geospaþialã

Colaborarea pentru atingerea unui scop comun dintre instituþii de stat

cu obiecte de activitate diferite, cum sunt de primãriile ºi poliþia, era

aproape inexistentã cu ceva timp în urmã. Informatizarea acestora ºi, 

în particular, implementarea sistemelor geospaþiale prin care datele

sunt structurate dupã modele unitare ºi clare, au adus posibilitatea 

de colaborare la un singur pas: acþiunea.

ªEFUL POLIÞIEI CAPITALEI
Chestor principal de poliþie 

dr. MARIAN TUTILESCU

„Managementul unei unitãþi de poliþie presupune o cunoaºtere aprofundatã a realitãþii,
care sã fundamenteze orice decizie managerialã. Acest lucru este cu atât mai necesar
în cazul poliþiilor capitalelor, care se confruntã cu probleme complexe ºi diversificate,
atât datoritã aglomerãrii urbane, cât ºi dezvoltãrii economice, care suscitã interesul in-
fractorilor. În acelaºi timp este cunoscutã tendinþa tot mai accentuatã a infractorilor de
a se constitui în organizaþii criminale, cu o structurã complexã ºi cu o alcãtuire pirami-
dalã, care fac din ce în ce mai dificilã activitatea de documentare a faptelor comise de
aceºtia. Cel puþin aceste douã considerente justificã utilizarea pe scarã tot mai largã a
conceptului de analizã a informaþiilor, care reprezintã o abordare relativ nouã în Poliþia
Românã.
Analizele strategice fundamenteazã deciziile manageriale, în timp ce analizele tactice ºi
cele operaþionale oferã soluþii optime pentru abordarea unor situaþii sau suportul infor-
maþional pentru rezolvarea unor cazuri concrete. Un management eficient al activitãþii
poliþiei este de neconceput fãrã informaþii referitoare la evoluþia fenomenului infracþional
într-o anumitã perioadã de timp, dispunerea acestuia pe zonele geospaþiale, frecvenþa
faptelor infracþionale pe intervale orare, informaþii care oferã suportul atât pentru mã-
surile de prevenire, cât ºi pentru cele de combatere. Identificarea cauzelor ºi condiþiilor
favorizatoare permite luarea unor decizii, inclusiv din competenþa administraþiei locale
pentru prevenirea criminalitãþii. Iatã de ce conlucrarea între poliþie ºi administraþia pu-
blicã localã este nu numai utilã, ci ºi necesarã.“



Prevenirea criminalitãþii 
prin mãsuri administrative

De fapt totul stã în acceptarea faptului
cã o parte din factorii care favorizeazã in-
fracþiunile pot fi înlãturaþi prin luarea
unor mãsuri care þin de amenajarea ºi re-
organizarea domeniului public. ªi dacã
identificarea zonelor cu criminalitate ridi-
catã ºi analiza condiþiilor care le faciliteazã
intrã în competenþa exclusivã a poliþiei,
rezolvarea problemelor de prevenire nu
sunt întotdeauna la îndemâna forþelor de
ordine. Spre exemplu, frecvenþa mare de
furturi auto într-o anumitã parcare poate
fi, de fapt, favorizatã de lipsa unei ilu-
minãri corespunzãtoare a acesteia pe tim-
pul nopþii ºi de faptul cã zona are o config-
uraþie care permite pãrãsirea rapidã a locu-
lui infracþiunii. Poliþia nu poate dispune
de instalarea unui stâlp de iluminat public
ºi de plantarea unor garduri vii care sã
încetineascã fuga hoþului, însã primãria
poate. Pe de altã parte, primãria nu are
cum sã gândeascã planurile de amenajare
ºi dezvoltare a teritoriului în termeni de
prevenire a criminalitãþii în zona pe care o
gestioneazã decât dacã primeºte semnalãri
de acest tip din partea forþelor de ordine.
Iar analiºtii poliþiei nu au nici o ºansã sã
controleze calitatea observaþiilor lor, dacã
seturile de date pe care lucreazã au fost ac-
tualizate în urmã cu ani buni. Situaþia a în-
ceput totuºi sã se amelioreze simþitor în
momentul în care aceste analize au în-
ceput sã fie realizate cu ajutorul unor
soluþii geospaþiale sau când la datele pro-
prii de interpretare s-au adãugat ºi cele
obþinute prin sistemul 112.

Cum lucrurile au evoluat asemãnãtor
ºi în administraþia publicã, cel puþin la
nivelul Primãriei Bucureºti s-au creat
premisele unei colaborãri de bun augur
între cele douã instituþii. Astfel, interesul
primãriei de a gestiona un oraº cu o ratã
micã a criminalitãþii s-a asociat favorabil
cu nevoia poliþiei de a-ºi fundamenta
analizele pe date corecte ºi actuale de-
spre oraº, unele dintre acestea în prezent
deþinute ºi gestionate doar de sistemul
informatic al primãriei.

„Împreunã pentru un Bucureºti 
mai sigur”

Comunicarea lucrativã între cele
douã tipuri de administraþii în scopuri de

prevenire a criminalitãþii nu este o idee
originalã în lume, însã în România se
poate înscrie la capitolul pionierate ºi
progrese fãcute de instituþiile de stat
pentru a oferi servicii mai bune cetãþe-
nilor. Iatã de ce, atunci când am auzit de
intenþia de a se semna chiar un protocol
care sã reglementeze schimbul de date
între Poliþia Capitalei ºi Primãria Mu-
nicipiului Bucureºti, am privit iniþiativa
ca fiind una din cele mai valoroase idei
pe care le-am auzit în ultima vreme.  De
ce am ales aceastã temã pentru o rubricã
de soluþii geospaþiale? Pentru cã uºurinþa
ºi eficienþa cu care cei doi actori impli-
caþi în protocolul în discuþie pot comu-
nica interinstituþional e datã de soluþiile
geospaþiale cu care fiecare îºi gestioneazã
datele proprii. Atât la primãrie, cât ºi la
poliþie, implementarea sistemului a fost
condiþionatã de  crearea unui model uni-
tar de date, a unui standard informaþio-
nal care permite identificarea ºi ordona-
rea datelor atât dupã categorie, atribute,

cât ºi dupã frecvenþa de actualizare.
Practic, primãria va furniza poate chiar
sãptãmânal seturi de date actualizate pe
baza cãrora analiºtii poliþiei vor returna
pachete analitice de concluzii legate de
recomandãri practice de care primãria va
putea þine cont pentru a lua mãsurile ad-
ministrative necesare.

Ca o menþiune specialã, Poliþia Ca-
pitalei este cea care a pus în practicã pen-
tru prima datã în România conceptul de
analizã tacticã a evenimentelor infracþio-
nale, dezvoltând ºi implementând o în-
treagã metodologie de lucru pentru a
pune la dispoziþia echipelor manageriale
ºi a poliþiºtilor din teren informaþii valo-
roase pe care aceºtia sã îºi fundamenteze
deciziile de lucru ºi strategice. De altfel,
întreg conceptul de exploatare a infor-
maþiei geospaþiale în slujba activitãþii
poliþiei este unul de pionierat, demarat
la nivelul unor proiecte pilot care vor fi
extinse ulterior la nivel naþional.
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