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Decizia fundamentatã pe cunoaºterea
ºtiinþificã este tot mai mult implemen-
tatã în poliþiile moderne de astãzi, iar
departamente de analizã a informaþiilor
au fost dezvoltate la nivelele de decizie
strategicã ºi operativã. Principiul „intelli-
gence led-policing” (conducerea muncii
de poliþie pe bazã de informaþii) a deve-
nit un element definitoriu al noii paradig-
me a activitãþii de poliþie moderne.

Centralizarea datelor ºi informaþiilor ºi
descentralizarea deciziei sunt mecanis-
mele instituþionale care sunt adoptate
pentru implementarea conceptului
„intelligence led-policing”. Eficienþa, efi-
cacitatea ºi calitatea serviciilor publice
poliþieneºti sunt unitãþi de evaluare a
managementului instituþiei tot mai des
întâlnite.

Implementarea unui sistem de infor-
maþii geografice (GIS) în poliþie dezvoltã
o serie de capacitãþi noi pentru poliþist,
creând un avantaj în lupta pe care o are
cu infractorul, iar pentru manager devi-
ne o unealtã potrivitã pentru alocarea
resurselor în funcþie de prioritãþi.
Anticiparea comportamentului, vizuali-
zarea dinamicii feomenului criminal,
identificarea zonelor sau a intervalelor
orare critice de comitere a criminalitãþii
sunt facilitãþi dezvoltate pentru o nouã

paradigmã a activitãþii poliþieneºti,
respectiv activitatea poliþieneascã
proactivã.

Marea majoritate a incidentelor pe care
poliþia le gestioneazã au referinþe tempo-
rale ºi spaþiale, datele colectate de la
faþa locului putând fi geocodate. Fie cã
este accident rutier, un apartament în
care s-a pãtruns ilegal ºi au fost sustrase
bunuri, ori orice alt incident, fie cã este
vorba de maºinile aflate în
patrulare, datele care sunt
colectate pot fi georeferenþia-
te ºi apoi introduse în diferite
rapoarte predefinite sau în
analize avansate. 

Calitatea georeferenþierii
unui incident oferã facilitãþi
precum:
� identificarea locului unde

fãptuitorul ºi victima
locuiesc,

� analiza modului în care
fãptuitorul s-a deplasat de
la domiciliu pânã la locul
comiterii incidentului,

� identificarea aspectelor
de vecinãtate cu impact
asupra desfãºurãrii inci-
dentului,

� profilarea zonei în care 

s-au comis faptele ºi identificarea
modului în care aceasta a contribuit la
desfãºurare sau în care poate condu-
ce la realizarea probatoriului,

� identificarea cauzalitãþii, de ce anumi-
te incidente se petrec doar în anumite
locuri.

Utilitatea mapãrii criminalitãþii sau a
altor date cu incidenþã în activitatea de
prevenire ºi combatere a criminalitãþii

Maparea criminalitãþii schimbã 
paradigma clasicã a muncii de poliþie

În 1842, Poliþia Metropolitanã din Londra (PML) ºi-a angajat câte doi detec-
tivi pentru fiecare divizie de poliþie pentru cercetarea ºi cãutarea modelelor
infracþionale.
Conceptul de mmoodduuss  ooppeerraannddii  este introdus de PML pentru a clasifica 
faptele ºi fãptuitorii. Conceptul migreazã în America odatã cu soluþionarea
primelor serii de crime sãvârºite în anii 1888 ºi 1889 în Londra. Este 
începutul analizei criminalitãþii.
AAuugguusstt  VVoollllmmeerr  ((11887766--11995555))  - pãrintele poliþiei americane realizeazã:
� 1906 - primul sistem primar de management al incidentelor,
� Primele analize ale criminalitãþii cu incidente mapate pe o hartã, 
cu diferite culori, în funcþie de incident,
� Patrule de biciclete în funcþie de informaþiile deþinute,
� 1922 – 1930, Programul de Raportare Uniformã a Incidentelor 
susþinut de Asociaþia ªefilor de Poliþie din SUA.

August Vollmer
Sursa: LAPD Web Site

Grafic 1.  Reprezentãri ale distribuþiei temporale 
a incidentelor petrecute în sezonul estival 2006 

în localitatea Constanþa 
(Sursa: „Proiect Maparea Criminalitãþii“ 

implementat de Poliþia Românã cu sprijinul 
Intergraph Computer Services)
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precum ºi de optimizare a alocãrii resur-
selor instituþionale nu poate fi pusã la
îndoialã. Produsele analitice ce se
genereazã sunt mult mai complete ºi
aduc mult mai multã plusvaloare în
actul de decizie prin lãrgirea
orizontului de cunoaºtere.
Prin interpretarea datelor se
pot obþine profilãri ale zone-
lor, ale problemelor cu care
se confruntã o anumitã
comunitate ºi se poate eva-
lua eficienþa, eficacitatea ºi
calitatea serviciului poliþie-
nesc prestat de o anumitã
organizaþie poliþieneascã.
Activitatea desfãºuratã în
dispeceratele de poliþie
pentru coordonarea ope-
raþiunilor, monitorizarea ºi
alocarea resurselor benefi-
ciazã de facilitãþile mapãrii.
Centrele apelurilor de
urgenþã, de dispecerizare ºi de ope-
raþiuni speciale nu mai pot fi concepu-
te fãrã un sistem informatic geografic.

Pentru Poliþia Românã, perioada sezo-
nului estival constituie un plus de efort
pentru asigurarea unui climat de sigu-
ranþã stradalã pe tot litorarul române-
sc. Peste 800 de poliþiºti ºi elevi din
unitãþile de învãþãmânt au suplimentat
forþele de ordine publicã din localitãþile
de pe litoral.

Construirea dispozitivelor de sigu-
ranþã publicã a vizat managementul
integrat al: 

� patrulelor cu autoturisme, biciclete ºi
pe ATV-uri;

� patrulelor mixte cu politiºti femei;
� patrule cu câini de însoþire ºi antidrog;
� patrule de observare pe clãdirile înal-

te din zona plajei;
� echipe operative de cercetare la faþa

locului, etc.
Activitatea de coordonare a dispozitive-
lor s-a realizat dintr-un centru unic de
comandã, care ºi-a fundamentat deci-
ziile pe analizele tactice realizate prin
folosirea sistemului de informaþii geo-
grafice.

Ca urmare, prin proiectul „Litoral 2006 -
Maparea Criminalitãþii” coordonat de
Unitatea Centralã de Analizã a
Informaþiilor din cadrul IGPR, cu sprijinul
Intergraph Computer Services s-a urmã-

rit crearea unui sistem de suport pentru
managementul forþelor de poliþie care
acþioneazã în stradã ºi de a evalua resur-
sele necesare în cazul unei implementã-
ri la nivel naþional a acestui concept.

OObbiieeccttiivveellee  ddeerruullããrriiii  pprrooiieeccttuulluuii  ppiilloott
ddee  mmaappaarree  aa  ccrriimmiinnaalliittããþþiiii  aauu  ffoosstt::
� realizarea unei grupe de monitoriza-

re a fenomenului infracþional;
� implementarea unui raport standar-

dizat de intervenþie pentru colecta-
rea datelor fiecãrui incident din zona
de interes;

� dezvoltarea unei aplicaþii pentru
introducerea ºi procesarea rapoarte-
lor de intervenþie, într-un mod struc-
turat, care sã permitã cunoaºterea
în orice moment a fenomenului cri-
minalitãþii;

� realizarea de hãrþi ale criminalitãþii;
� evaluarea zilnicã a fenomenului

infracþional;
� întocmirea de analize cu privire la

starea infracþionalitãþii în perioada
estivalã;

� crearea de rapoarte predefinite pen-
tru mamagement ºi ofiþerii operativi
pentru cunoaºterea, monitorizarea
ºi gestionarea situaþiei operative,
precum ºi pentru alocarea de resur-
se instituþionale (umane, logistice ºi
financiare);

� testarea oportunitãþii implementãrii
tehnologiilor GIS la nivelul Poliþiei
Române .

Sãptãmânal, au fost realizate hãrþi de
distribuþie a incidentelor pentru identi-
ficarea zonelor critice-Graficul 2- („hot
spot-uri”) ºi au fost analizate perioade-
le de timp critice pentru sãvârºirea cri-
minalitãþii (Grafic 1).

În urma evaluãrii sistemului la sfâr-
ºitul perioadei de derulare a activitãþi-
lor cuprinse în planul de acþiune
„Litoral 2006”, au rezultat urmãtoa-
rele aspecte:

� Implementarea ºi operaþionalizarea
conceptului, precum ºi extinderea
lui la nivel naþional este unanim
apreciatã ca OOppoorrttuunnãã;

� Soluþia tehnicã aleasã, (aplicaþie
web) care nu a necesitat instalãri
pe sistemele utilizatorilor, EEssttee
VViiaabbiillãã;;

� SSee  iimmppuunnee dezvoltarea unui sistem
standardizat de colectare a datelor
privind incidentele sub forma
„Raportului de Intervenþie” ºi imple-
mentarea unui sistem informatic
uºor de utilizat în generarea de
rapoarte dinamice ºi predefinite,
aspect evidenþiat ºi de evaluarea
prin sondaje asupra primului model
de Fiºã raport intervenþie, cel utilizat
acoperind în mare mãsurã cerinþele
evidenþiate cu ocazia evaluãrii;

� EEssttee  nneecceessaarrãã dezvoltarea aplicaþiei,
prin crearea unui modul de monitori-
zare a incidentelor bazat pe principii-
le de competenþã materialã ºi terito-
rialã;

� EEssttee  nneevvooiiee  ssãã  ssee  pprrooiieecctteezzee  ººii  ssãã  ssee
ddeezzvvoollttee  oo  aapplliiccaaþþiiee în scopul extinde-
rii sistemului la nivel naþional care sã
corespundã cerinþelor cristalizate ºi
experienþei acumulate în perioada
de funcþionare a actualei aplicaþii.

Un articol realizat de

Inspectoratul General al Poliþiei
Române Unitatea Centralã 

de Analizã a Informaþiilor

Grafic 2. Reprezentãri ale distribuþiei geografice a diferitor tipuri de incidente
petrecute în sezonul estival 2006 în localitatea Constanþa 

(Sursa: „Proiect Maparea Criminalitãþii“ implementat de Poliþia Românã 
cu sprijinul Intergraph Computer Services)


