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infracţionalităţii  cu 50% în sectorul 2

Lumea geospaţială

Cele două proiecte intitulate „Sistem de 
supraveghere video şi management infor-
maţional pentru creşterea siguranţei so-
ciale şi prevenirea criminalităţii în arealul 
Baicului” şi „Sistem de supraveghere vi-
deo şi management informaţional pentru 
creşterea siguranţei sociale şi prevenirea 
criminalităţii în arealul Ion Creangă” sunt 
finalizate încă din luna decembrie a anu-
lui trecut. Tot în fază de finalizare sunt 
dispeceratul şi camera serverelor.  
Poliția Comunitară a sectorului 2 e con-
vinsă că sistemul de monitorizare video 
va contribui la descurajarea fenomenului 
contravenţional/infracţional şi reducerea 
numărului de infracţiuni şi operaţiuni 
ilegale, la creşterea eficienţei serviciilor 
de asigurare a liniştii şi ordinii publice 
prin crearea factorului psihologic pentru 
scăderea infracţionalităţii în zonele de 
risc. Obiectivele echipei manageriale sunt 

Obiectiv: scăderea ratei generale a

Poliţia Comunitară din 
sectorul 2 al Capitalei 
a început, anul trecut, 
implementarea a două 
proiecte de monitorizare 
a zonelor cu risc major 
din cartierele Baicului 
şi Creangă. Proiectele 
au două componente 
principale: supraveghe-
rea video a celor două 
zone, prin montarea 
unui sistem integrat 
de camere video şi cre-
area unui dispecerat 
video, şi implementarea 
software-ului de mana-
gement operativ.
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ambiţioase. Astfel, se intenţionează ca 
sistemul de supraveghere să contribuie la 
scăderea ratei generale a infracţionalităţii 
cu 50%:
- scăderea comerţul stradal ilegal cu 70%;
- reducerea traficului de droguri cu 50%;
- scăderea furturilor cu 40%;
- scăderea furturilor de şi din autovehicu-
le cu 60%;
- scăderea infracţiunilor de jaf şi tâlhărie 
cu 40%;
- reducerea violenţei stradale cu 50%;
- scăderea infracţiunilor cu victime uma-
ne 50%;
- scăderea ratei infracţionalităţii în rân-
dul tinerilor cu 60%;
- scăderea pagubelor materiale 50%.
Cea de-a doua componentă a proiectului 
include implementarea unui software de 
management operativ, care va oferi un 
sistem complet de management informa-
tic al tuturor aspectelor activităţii acestui 
compartiment, de la planificarea opera-
tivă, gestiunea resurselor, monitorizarea 

maşinilor din dotare şi dispecerizarea 
incidentelor. 
Software-ul de management operativ va 
fi integrat cu aplicaţia de monitorizare 
video, cu scopul de a vizualiza amplasa-
rea camerelor video pe harta sectorului 
2 şi de a raporta către dispecer posibilele 
incidente identificate prin monitorizarea 

video a zonei de interes, transmițând că-
tre acesta un set de informaţii referitoare 
la incident.
Introducerea tuturor informaţiilor despre 
incidentele la care a participat Poliţia Co-
munitară se poate realiza de către utiliza-
torii incluşi în grupurile poliţist, operator 
date sau dispecer, printr-o interfaţă intui-
tivă. În acest mod, aplicaţia permite să fie 
introduse toate informaţiile care descriu 
un incident în ordinea şi logica specifică 

„Sistemul contribuie la 
scăderea ratei generale a 
infracţionalităţii cu 50%“
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infracţionalităţii  cu 50% în sectorul 2
domeniului poliţienesc, cu efort minim 
din partea celui care introduce date. 

Planificarea resurselor
Pentru fiecare incident, poliţistul poate 
extrage fişa incidentului, prin simpla ape-
lare a butonului Raport incident.
Sistemul permite planificarea activităţii 
de alocare a resurselor pe misiuni sau 
evenimente cu caracter public în care 
sunt implicate serviciile Poliţiei Comuni-
tare. Astfel, planificarea resurselor poate 
fi corelată cu traseul de patrulare, astfel 
încât, în orice moment, să se poată rea-
liza analize cu dispunerea resurselor pe 
perioade de timp şi vizualizarea în hartă 
a traseului pe care l-a avut alocat într-o 
perioadă de timp o patrulă, dar şi moni-
torizarea respectării misiunii de către o 
anumită patrulă. 

Dispecerizare  
și monitorizare
Din aceeaşi aplicaţie, dispecerul poate 
consulta poziţia vehiculelor din dotare, 
monitorizând în fiecare moment locaţia 
patrulelor. Comunicând cu agenţii de pe 
teren, el poate realoca pe loc destinaţia 
unei maşini, trimiţând-o la locul unui 
nou incident în desfăşurare şi le poate 
trimite informaţii utile din sistem, care îi 
vor ajuta la faţa locului. 
O opţiune suplimentară permite gestiu-
nea traseelor maşinilor din dotare prin 
vizualizarea în hartă a istoricului traseu-
lui unei maşini pe o perioadă de timp şi 
afişarea rutelor planificate. Aceasta per-
mite vizualizarea de către dispecer a aba-
terilor de la traseele stabilite şi intervenţia 
imediată în cazul în care sunt probleme.
Modulul de monitorizare are o interfa-
ţă care comunică cu serviciul AVL de 
monitorizare a echipajelor. Acest modul 
devine activ atunci când echipajele sunt 

dotate cu GPS pentru captarea poziţiei şi 
interfaţă (modem) de transmitere a pozi-
ţiei către serviciul de monitorizare.

Rapoarte  
pentru management
Toate informaţiile introduse în sistem pot 
servi ca bază pentru generarea de rapoar-
te strategice pentru management, dar şi 
pentru analize de identificare a tiparelor 
fenomenului infracţional, a punctelor de 
interes strategic, a distribuţiei pe peri-
oade de timp a evenimentelor etc. Toate 
acestea vor furniza managerilor instituţiei 
fundamentarea deciziilor de planificare a 
tuturor resurselor compartimentului, pre-
cum şi a deciziilor strategice şi operative 
legate de activitatea patrulelor în teren.
Interfețele de analiză permit extragerea 
informaţiilor şi realizarea de analize din 
sistem fie din lista de incidente, fie direct 
din hartă. 
Beneficiile pe care le aduce implemen-
tarea unei soluţii geospaţiale în mana-

Sistemul de monitorizare video va realiza o supraveghere permanentă şi 
în timp real a domeniului public din zonele delimitate:
- în Arealul Ion Creangă, de la Şoseaua Colentina, Linia de cale ferată 
Bucureşti-Constanţa, Linia de cale ferată Obor-Constanţa şi Şoseaua 
Fundeni, precum şi a unor obiective locale de interes cuprinse în această 
zonă cu risc ridicat de producere a fenomenelor infracţionale. Sistemul de 
monitorizare video cuprinde 48 de camere video.
- în Arealul Baicului, de la str. Heliade între Vii, bd. Gării Obor, str. Baicului 
(până la calea ferată) şi str. Delea Drăguşin - str. Greblei (până la malul 
lacului Fundeni), precum şi a unor obiective locale de interes, cuprinse 
în această zonă cu risc ridicat de producere a fenomenelor infracţionale. 
Sistemul de monitorizare video este compus din 47 de camere video.
Proiectul este coordonat de GTS, care va realiza sistemul de camere 
video, iar componenta geospaţială software va fi implementată de Inter-
graph Computer Services, fiind aleasă o versiune dezvoltată pe modu-
lul Urban Safety, singura soluţie geospaţială la cheie concepută pentru 
poliţia comunitară din România.

Proiecte de monitorizare în sectorul 2

Lumea geospaţială

gementul informaţiei utilizate într-un 
departament de Poliţie Comunitară sunt 
enorme. Vorbim nu doar de reducerea 
unor costuri, ci şi de eficientizarea şi uşu-
rarea activităţii, atât pentru poliţişti, cât 
şi pentru manageri. Nu în ultimul rând, 
aceste aplicații ajută lucrătorii de poliție 
să rezolve problemele cetățenilor mult 
mai rapid şi mai eficient.
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