
Deºi foarte multe din planurile adminis-
traþiei publice locale ºi centrale de noi in-
vestiþii au fost îngheþate din cauza crizei
economice cu care se confruntã România
în prezent, existã o activitate care nu
poate lua pauzã ºi în care investiþiile nu
ar trebui sã se opreascã. Este vorba de
asigurarea siguranþei cetãþenilor, fie cã ne
referim la Poliþia Comunitarã, fie la Poliþia
Românã. 

U
nul dintre scopurile înfi-
inþãrii Poliþiei Comunitare a
fost apropierea de prob-
lemele cetãþenilor ºi încer-
carea de a le rezolva cât mai

repede ºi mai bine. Însã acest deziderat
nu se poate realiza fãrã soluþii infor-
matice dedicate nevoilor specifice ale
unui departament de Poliþie Comuni-
tarã. Beneficiile pe care le poate aduce
implementarea unei soluþii geospaþiale,
de exemplu, în managementul infor-
maþiei utilizate într-un departament de
Poliþie Comunitarã sunt enorme. Vor-
bim nu doar de reducerea unor costuri,
ci ºi de eficientizarea ºi uºurarea acti-
vitãþii, atât pentru poliþiºti, cât ºi pen-
tru manageri.

Rolul managerului 
în aplicarea de soluþii noi

Managerul unei instituþii trebuie sã
deþinã foarte multã informaþie, pentru
ca activitatea pe care o desfãºoarã sã fie
constructivã.

„Sistemul de management dintr-o
instituþie trebuie transformat dintr-un
receptor de informaþii – în cazul în
care nu sunt utilizate niºte soluþii efi-
ciente – într-un analizator de infor-
maþii. Prin construirea acestui sistem ºi
prin folosirea acestei aplicaþii poþi fi
eficient cu costuri reduse.Toate infor-
maþiile furnizate de oamenii instituþiei
sunt adunate într-o asemenea aplicaþie,
iar managerul ia decizii referitoare la
activitatea pe care o desfãºoarã insti-
tuþia ºi la obiectivele pe care trebuie sã
le stabileascã subordonaþilor, în cu-
noºtinþã de cauzã. Se pot face analize
plecând de la eficienþa muncii pe care o
desfãºoarã un angajat, pânã la cunoaº-
terea situaþiei operative în detaliu, cum
e cazul Poliþiei”, spune DDuummiittrruu  SSooaarree,,
BBuussiinneessss  UUnniitt  MMaannaaggeerr,,  IInntteerrggrraapphh
CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess..

Este evident cã, pentru a folosi
aceste soluþii noi, managerul însuºi tre-
buie sã-ºi schimbe mentalitatea. În
munca pe care o va depune pentru im-
plementarea acestei aplicaþii, un ma-
nager va întâmpina foarte multe greu-
tãþi, pentru cã trebuie sã schimbe men-
talitatea angajaþilor, a ºefilor lui ºi tre-
buie sã demonstreze cã utilizarea aces-
tor soluþii e utilã ºi celorlalte departa-
mente din instituþie.

„Folosind aceste soluþii noi, un man-
ager poate face foarte simplu unele anal-
ize în luarea deciziilor de pregãtire a
personalului sau chiar de investiþii în
cadrul instituþiei ºi de relaþionare cu co-
munitatea. Pânã la urmã, poliþia oferã
niºte servicii, iar cetãþeanul trebuie sã se
simtã în siguranþã. Atunci când cetãþea-
nul observã cã tu îi cunoºti problemele,
munca ta va fi mult mai bine apreciatã ºi

nu vei fi privit ca un organ represiv, ci
ca un organ care se aflã în slujba lui.
Sunt anumite principii ale managemen-
tului care trebuie respectate, iar unul
dintre acestea este inovarea. Pentru a
avea eficienþã maximã, managerul tre-
buie sã inoveze permanent, trebuie sã
ancoreze instituþia în realitatea zilei”,
subliniazã DDuummiittrruu  SSooaarree..

De asemenea, managerul trebuie sã
fie atent atunci când îºi alege oamenii
cu care va lucra la implementarea
proiectului. Este esenþial sã colaboreze
cu oameni care acceptã soluþiile noi ºi
care nu sunt reticenþi la ele.

„Un agent va fi reticent la început
în utilizarea soluþiei, el va înþelege cã
îi mai dai ceva de fãcut. Însã, cu tim-
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pul, va vedea cã, de fapt, informaþiile
introduse de el în acea aplicaþie îl ajutã
în munca sa, în momentul în care se va
deplasa cãtre o anumitã sesizare. Un
coleg de la dispecerat poate sã-i dea
foarte multe date din zona unde se de-
plaseazã. El se duce bine pregãtit în
acel loc, fãrã sã depunã foarte mult
efort. Acesta e unul dintre beneficiile
aplicaþiei, ajutã la profesionalizarea
agentului”, explicã DDuummiittrruu  SSooaarree..

Beneficii pentru manager ºi agent

Un beneficiu al aplicaþiei este acela
cã managerul îºi poate planifica perso-
nalul extrem de eficient. De asemenea,
ºi pregãtirea personalului poate fi fãcutã
în cunoºtinþã de cauzã. 

„Introducând tot felul de date în
aplicaþie, managerul vede ºi deficienþele
apãrute în rezolvarea problemelor de
cãtre agenþi. De ce nu s-a putut rezolva
o anumitã problemã? Poate cã agentul
nu era pregãtit într-un anumit domeniu
sau nu stãpânea o anumitã lege.
Cunoscând aceste lucruri, managerul îl
poate pregãti în domeniul respectiv. De
asemenea, se poate face un schimb de
date inter ºi intra instituþional. Poliþia
Românã are o asemenea aplicaþie ºi se
poate face schimb de date pentru
cunoaºterea mult mai aprofundatã a
unei zone”, mai spune DDuummiittrruu  SSooaarree..

Este foarte adevãrat cã principalele
beneficii ale aplicaþiei îl vizeazã pe
manager. Însã ºi agentul care merge pe
teren are numeroase avantaje. Unul
dintre ele este cã activitatea pe care a
desfãºurat-o este mult mai bine ur-
mãritã, chiar dacã ea nu s-a finalizat cu
un proces verbal de sancþiune sau cu
prinderea unui infractor. 

„Agentul e obligat sã observe micile
probleme ale comunitãþii de care este
responsabil ºi sã le treacã în raportul sãu
zilnic. ªeful lui citeºte acel raport ºi
poate lua legãtura cu cei care sunt re-
sponsabili de problemele ivite. Sã vã
dau un exemplu: în cadrul unei
primãrii, existã o direcþie care se ocupã
de gospodãria comunalã. Managerul ia
legãtura direct cu acest serviciu din
cadrul primãriei ºi îi transmite automat,
poate chiar în aceeaºi zi, cã nu
funcþioneazã pe o anumitã stradã ilumi-

natul public. Inspectorul din cadrul
gospodãriei comunale ia legãtura cu
compania de electricitate, iar în a doua
searã agentul verificã dacã s-a rezolvat
problema. Bineînþeles, informaþiile sunt
transmise electronic dacã întreaga ac-
tivitate a primãriei este informatizatã,
iar departamentele sunt interconectate.
Astfel, o problemã de genul acesta
poate fi rezolvatã în mai puþin de o zi,
pentru cã informaþia este transmisã
foarte rapid. În absenþa unui sistem in-
formatic, rezolvarea unei astfel de se-
sizãri poate dura sãptãmâni, datoritã
procesãrii manuale ºi a personalului in-
suficient”, precizeazã DDuummiittrruu  SSooaarree..  

Ca fost director general al Poliþiei
Comunitare a sectorului 2 din Bucureºti
ºi ca beneficiar al unei astfel de soluþii,
Dumitru Soare certificã eficienþa ºi
beneficiile aplicaþiei geospaþiale: „Ma-
nagerii ar trebui sã înþeleagã cã aceste
soluþii noi, aplicate de cãtre poliþiile co-
munitare ºi chiar de cãtre poliþia
naþionalã, aduc un beneficiu în sigu-
ranþa cetãþeanului ºi îºi ajutã propriii
lucrãtori în a rezolva problemele
cetãþenilor mult mai rapid ºi mai efi-
cient. Asta ar trebui sã înþeleagã ma-
nagerii ºi nu sã se gândeascã numai la
costuri. Aplicarea unor soluþii noi întot-
deauna va duce la progresul instituþiei.
Evoluând, instituþia va oferi cetãþenilor
servicii mai bune ºi atunci cetãþeanul va
fi mulþumit. Dacã cetãþeanul este
mulþumit, acest lucru se poate reper-
cuta ºi asupra managerului, în salariu.
Este un avantaj la care nimeni nu se
gândeºte, dar existã. Mai mult decât
atât, aplicând o asemenea soluþie
rãmâne sigur în funcþie.”

Pentru agentul din teren, un avantaj
foarte important este percepþia pe care
o va avea cetãþeanul asupra lui. Dacã
agentul este foarte bine pregãtit ºi re-
zolvã situaþia aºa cum trebuie tocmai
pentru cã are informaþii suplimentare,
cetãþeanul îl priveºte ca pe un profe-
sionist, iar percepþia cetãþeanului
asupra agentului se îmbunãtãþeºte
simþitor. În plus, aceastã percepþie se
rãsfrânge ºi asupra instituþiei.

„Mie mi-a plãcut o comparaþie
referitoare la situaþia în care managerul
vrea sã aplice o soluþie nouã într-o in-
stituþie. Instituþia poate fi comparatã cu

un vapor de mare tonaj, care vrea sã
facã o manevrã de întoarcere. Fiind de
mare tonaj, e mult mai greu de cârmit,
produce mult mai multe valuri, întâm-
pinã mai multã rezistenþã din partea
curenþilor, dar un cãpitan bun, uºor-
uºor, reuºeºte sã îl întoarcã. Nu poþi sã
întorci vaporul simplu, cum întorci un
automobil. E nevoie de mai mult timp.
Sfatul meu pentru manageri este sã se
informeze asupra noilor soluþii apãrute
ºi, în momentul în care vor constata cã
le sunt de folos, sã insiste pe lângã or-
ganul decizional din punct de vedere fi-
nanciar ºi sã achiziþioneze o asemenea
soluþie în instituþiile lor. Vor vedea
rezultatele în maxim o lunã de zile”,
menþioneazã DDuummiittrruu  SSooaarree.

Managerul va primi un ajutor im-
portant de la compania care imple-
menteazã soluþia, care a trecut deja prin
asta, cunoaºte greutãþile ºi problema-
tica. Implementarea soluþiei nu va avea
succes dacã managerul nu o înþelege.

„Noi am gândit niºte soluþii mai efi-
ciente pentru ei, cum ar fi închirierea
aplicaþiei respective. Un rol deosebit în
instituþie îl are administratorul. Dacã
nu ai un administrator bun al aplicaþiei,
nu obþii rezultate bune. Închiriind-o,
administrarea va fi realizatã de firma
furnizor ºi atunci acest lucru este ca ºi
rezolvat. În general, în administraþiile
publice locale, e greu sã pãstrezi oameni
de IT foarte bine pregãtiþi. O soluþie ar
fi ca aplicaþia sã fie închiriatã de cãtre
Consiliul Judeþean, de exemplu, ºi sã fie
oferitã întregului judeþ”, mai spune DDuu--
mmiittrruu  SSooaarree..

Existã numeroase exemple de pri-
mãrii care ºi-au informatizat departa-
mentele critice, însã Poliþia Comunitarã
a fost lãsatã pe dinafarã. Deºi înþeleg
importanþa folosirii noilor tehnologii,
ba chiar doresc sã implementeze soluþii
noi, mulþi manageri de poliþii comu-
nitare acuzã lipsa fondurilor ca princi-
pal obstacol în achiziþia unei soluþii
geospaþiale. Soluþiile la aceastã pro-
blemã ºi la alte obstacole cu care se con-
fruntã un manager, atunci când ia de-
cizia implementãrii unei aplicaþii noi,
le vom prezenta, însã, într-un numãr
viitor al revistei.
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