
Lumea geospaţială

MARKET WATCH26 15 APRILIE - 15 MAI 2014

SNRI – ghid de bune practici pentru 
instituții similare din MAI și UE

Î
n ultimii ani, tot mai multe 
structuri din cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Interne utilizea-
ză în activitatea profesională 
soluţii geospaţiale. 

„Experiența noastră din 
SNRI a fost utilizată într-un proiect 
similar și am oferit sprijin  Jandarme-
riei Române, care a realizat un sistem 
unic de raportare a evenimentelor. 
Apoi, la nivelul MAI, a fost imple-
mentat un proiect de integrare a 
zonei de raportare a incidentelor, SI-
MIEOP. Toate sistemele care au venit 
după SNRI au preluat bunele practici, 
ceea ce ne bucură mult“, spune Wili 
Apreutesei, director Unitatea Centra-
lă de Analiză a Informațiilor IGPR.

În toamna anului trecut, Jandar-
meria Română a finalizat implemen-
tarea SURE (Sistem Unitar de Rapor-
tare a Evenimentelor), cu scopul de a 
proiecta, dezvolta și implementa, în 
cadrul tuturor structurilor operative 
ale Jandarmeriei, un sistem infor-
matic unic de management al eveni-
mentelor și al ciclului lor de viață, cu 
capacități de clasificare a caracteris-
ticilor evenimentelor, de înregistrare 
a detaliilor descriptive ale eveni-
mentelor, dar și a informațiilor de 
reprezentare geospațială (poziționare 
geografică) a acestora.

De asemenea, la nivelul MAI, 
se află în lucru proiectul SIMIEOP 
(Sistem Informatic de Management 
Integrat al Evenimentelor de Ordine 
Publică), ce reprezintă practic un pa-
nou de control, cu rol de coordonare 
și de decizie asupra incidentelor care 
uneori sunt trans-arme.

„Puteam să realizăm un sistem 
informatic mamut, care să înglobeze 
toate structurile MAI, însă imple-
mentarea lui ar fi durat foarte mult. 
S-a luat astfel decizia ca fluxurile care 
sunt definitorii fiecărei instituții să fie 
gestionate la nivelul sistemelor proprii, 
iar cele comune să fie administrate cu 
ajutorul acestui tip de centralizator, 
care să asigure partea de coordonare și 
de diseminare, fie pe orizontală, fie pe 
verticală a subiectelor de interes. De 
pildă, fondul de hartă GIS reprezintă 
unul din elementele comune. Din 
acest considerent, în viitor, într-unul 
dintre proiectele din fondurile struc-
turale aferente  exerciţiului financiar 
2014-2020, partea de GIS va fi tratată 
unitar – zona de hartă, ortofoto, de 
simbolistică, de legendă la nivelul unei 
hărți“, explică Wili Apreutesei.

În același context, Poliția Română 
dorește crearea unui SNRI 2.0, un sis-
tem util pentru polițiști, în variantă 
mobilă, dar deschis și către cetățeni.

„Definiția inițială a proiectului 
nu prevedea servicii furnizate către 
cetățean. Acesta beneficiază indirect 
de sistem, deplasându-se la sediul 
unei secții de poliție și aflând direct 
de la polițist diferite informații de 
interes. Serviciile proactive fac parte 
din strategia noastră de dezvoltare. 
Chiar avem  proiecte, unele în eva-
luare, în care încercăm să deschidem 
SNRI-ul către cetățean, prin furniza-
rea anumitor informații precum sta-
diul unei sesizări pe care a depus-o, 
care e unitatea care instrumentează 
petiția sau, mai mult, mesaje pro-
active de informare generală, de tip 
info-trafic sau de alertă (evidențierea  
zonelor cu incidență mare a unui 
anumit tip de infracțiuni, de exem-
plu). Toate aceste proiecte fac parte 
din strategia unui SNRI 2.0, pe care 
noi l-am gândit în varianta mobilă, 
dar și de servicii proactive atât pentru 
cetățeni, cât și pentru polițiști“, adau-
gă Wili Apreutesei.

Europa  
învață de la SNRI

Proiectul românesc a reușit să 
devină ghid de bune practici pentru 
instituţii similare din Uniunea Euro-
peană. Sistemul Naţional de Rapor-
tare a Incidentelor a fost prezentat în 
cadrul mai multor conferințe euro-
pene ale specialiștilor din UE, printre 
care și la întâlnirea șefilor de poliție 
din capitalele europene. Recent, sis-
temul a fost discutat în cadrul „Euro-
pean Network for Law Enforcement 
Technologies Services“ – ENLETS. 

„ENLETS este o asociere a 
specialiștilor din UE, iar în cadrul 
ei polițiile din statele membre fac 

Mai mult decât un instrument de creștere a eficienței 
Poliției Române, Sistemul Național de Raportare a Inci-
dentelor (SNRI) a devenit și o resursă de bune practici 
atât pentru instituții similare din alte țări europene, 
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Afacerilor Interne. Iar planurile ambițioase ale Poliției 
Române nu se opresc aici: viitorul SNRI va sta, cu 
siguranță, sub semnul mobilității.  Luiza Sandu
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schimb de informații despre tehno-
logii, bune practici, domenii în care 
sunt interesate să investească sau să 
se dezvolte. Această conferință are 
loc bianual și se organizează în sta-
tele care dețin președinția UE. Pe 27 
aprilie a.c. conferința a avut loc în 
Grecia. Colegii din alte state au fost 
foarte interesați să afle cum am reușit 
să realizăm standardizarea fluxurilor 
de lucru la nivel instituțional. Aceasta 
în contextul în care Poliția Română 
este o organizație mare, comparativ 
cu multe alte state membre (55.000 
de polițiști), fiind depășiți de țări ca 
Germania, Italia, Franța sau Polonia. 
Foarte mulți se întreabă cum am 
reușit să gestionăm din punct de ve-
dere logistic implementarea acestui 
sistem informatic. Cuvântul cheie a 
fost transparența. Toate deciziile s-au 
luat în consiliul de conducere de la 
nivelul inspectoratului general, în ca-
drul unor sesiuni de videoconferință 
la care au participat inclusiv colegii 
din țară. În acest mod s-au dezbătut  
scenarii de utilizare pe modelul cau-
ză-efect și nu în spatele ușilor închise. 
Aceste decizii s-au transformat fie 
într-un manual de utilizare a unui 
modul, fie în principii de utilizare 
ale întregului sistem, sau în fluxuri 
informatice“, menționează directorul 
UCAI. 

SNRI-ul a fost prezentat și în Re-
publica Moldova, specialiștii români 
fiind în discuții avansate de a imple-
menta modul de lucru românesc în 
această țară. 

„Același demers îl facem și în 
Bosnia-Herțegovina. Instruim 
analiști de informații și încercăm 
să construim filosofii similare de 
colectare a datelor din activitatea 
zilnică a polițiștilor prin valori-
ficarea componentei geospațiale. 
Pentru că în prezent suntem parte a 
ENLETS, suntem des chestionați în 
legătură cu pașii pe care i-am făcut 
în a centraliza datele și a le aduce la 
un numitor comun. Olanda, un stat 
cu tradiție în informatizare, trece 
printr-un proces de centralizare și 
încearcă să construiască un sistem 
național, prin care să unifice toate 
cele 25 de sisteme pe care le aveau 
anterior. Pentru prima dată în is-
toria modernă, Olanda are poliție 

națională. Întrebări similare primim 
și de la colegii din Austria, care uti-
lizează sisteme informatice pentru 
diferite categorii de infracțiuni, de 
pildă un sistem informatic pentru 
furturi, altul pentru tâlhării etc. 
Deosebirea este că în SNRI ele sunt 
tratate unitar, în aceeași interfață, 
indiferent dacă gestionăm zone de 
activitate total diferite, cum ar fi 
dosarele penale sau contravențiile. 
În multe state sunt realizate sisteme 
diferite, iar la noi sunt înglobate sub 
același sistem. Acest lucru înseamnă 
o administrare unică, familiarizarea 
rapidă a utilizatorilor cu interfețele 
și același principiu de utilizare a 
sistemului. Experiența noastră de-a 
lungul implementării și utilizării 
sistemului o oferim acum și altor 
colegi și încercăm să-i ajutăm să 
depășească momente grele“, spune 
Wili Apreutesei.

SNRI obține 
recunoaștere locală  
și europeană

La împlinirea a 192 de ani de la 
atestarea poliţiei moderne, cu ocazia 
Zilei Poliţiei Române, în semn de 
apreciere pentru competenţa profesi-

onală, experienţa acumulată, obiec-
tivitatea și fermitatea dovedită în 
executarea atribuţiunilor de serviciu, 
pentru rezultatele deosebite obţinute 
în activitate, în anul 2013, au fost 
acordate premiile „Poliţistul anului” 
– ediţia 2014, pe patru domenii spe-
cifice activităţii poliţienești, precum 
și un premiu special.

Premiul special a fost înmânat de 
Gabriel Oprea, viceprim-ministru 
pentru securitate națională, minis-
trul afacerilor interne și șeful Poliției 
Române, chestor general Petre Tobă 
Unităţii Centrale de Analiză a Infor-
maţiilor. 

„Motivația înmânării UCAI a 
premiului special a fost dezvoltarea 
culturii organizaționale centrată pe 
valorificarea informației. Activitatea 
structurilor de analiză a informaţiilor 
s-a dezvoltat semnificativ, fiind prin-
cipalii furnizori de produse analitice 
către structurile operative ale Poliţiei 
Române și factorii decizionali“, a adă-
ugat Wili Apreutesei.

SNRI a reprezentat singurul 
proiect din domeniul agențiilor de 
aplicare a legii care a fost prezen-
tat la „Reuniunea comitetului de 
monitorizare pentru programul 
operațional Dezvoltarea Capacității 
Administrative 2007-2013“, care a 
avut loc la București în 17 iunie a.c. 
Aurelio Cecilio, reprezentantul Co-
misiei Europene, a felicitat Poliția 
Română pentru realizarea proiectului 
și pentru atenția acordată asigurării 
sustenabilității acestuia.

Promotoare a soluţiilor geospațiale 
în cadrul MAI, Poliția Română, prin 
intermediul SNRI, devine cu adevărat 
un centru important de bune practici 

atât pentru instituțiile din ca-
drul MAI, cât și pentru 

instituții similare din 
Uniunea Europea-
nă. Modelul ro-

mânesc de ana-
liză dezvoltat de 
UCAI a primit 
deja recunoaș-
terea interna-
ţională, fiind 
implementat 
inclusiv în 
ţările veci-
ne. 
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