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alerta în momentul în ca-
re într-un perimetru stabi-
lit ca vulnerabil se adună 
mai mult de 5-7 persoa-
ne. După primirea aler-
tei, Poliția Locala e infor-
mată imediat. Sau, luăm 
o altă zonă pentru moni-
torizare, să zicem un ban-

comat (sau un obiectiv de 
interes public), perime-
trăm, bifăm alerta pen-
tru când acel obiectiv es-
te mișcat sau dispare din 
perimetru. Se dă alerta în 
Dispecerat, Poliția află de 
problemă și cel mai apro-
piat echipaj merge aco-

lo. Este un sistem foarte 
deștept și foarte amplu, 
în care scenariile ți le poți 
construi singur. În Ilfov nu 
mai există cu siguranță o 
astfel de monitorizare, și 
nu știu dacă mai există în 
țară. Lucrăm acum pen-
tru obținerea licenței pen-

tru recunoaștere facială 
(acum identifică mașinile). 
Se introduce în sistem po-
za ”infractorului”/”sus pec
tului”, iar sistemul îl poa-
te căuta prin orașul nostru 
printrun singur ”enter”. 
Și, dacă să zicem că în ul-
timele 30 de zile a trecut 

prin PopeștiLeordeni sau 
se mai află aici, îi găsește. 
Este un sistem făcut în pri-
mul rând să prevină, nu ne 
interesează neapărat să 
se întâmple infracțiunea 
și apoi să identificăm. De 
aceea e bine ca cetățenii 
să știe despre acesta, să 
știe că orașul este moni-
torizat atent și că suntem 
pregătiți să prevenim, în 
primul rând, dar și să in-
tervenim în probleme de 
siguranță a cetățenilor. Și, 
încă o chestiune: orice ca-
meră, sistem de monito-
rizare privat din ansam-
blurile rezidențiale, de la 
magazine, bănci, poate fi 
conectat/ă cu IP (cu ac-
ceptul locatarilor - în ca-
zul reședințelor) direct în 
baza de date a Poliției. 
Atunci, Poliția poate intra 
și în zonele private”,  nea 
declarat Alin Todireanu, 
administratorul public al 
orașului PopeștiLeordeni. 
Acesta a precizat că 
recepția finală a sistemu-
lui a fost deja efectuată, 
iar acesta funcționează 
la parametri optimi și de-
ja câteva cazuri sau re-
zolvat ca urmare a moni-
torizării atente a orașului. 
Spre exemplu, recent, a 
fost identificat un stâlp 
căzut visavis de Primă-
rie, a fost verificat istoricul 
înregistrărilor camerelor 
din zonă și a fost identifi-
cată o vidanjă care a ve-
nit cu viteză mare, a dă-
râmat stâlpul și șia conti-
nuat drumul. ”Majoritatea 
camerelor dețin și funcția 
de infraroșu, deci moni-
torizează și activitatea de 
noapte. Biroul nou înființat 
pe organigrama Poliției Lo-
cale pentru a se ocupa de 
sistem se numește «Biroul 
de supraveghere», are un 
șef și 7 persoane în sub-
ordine. Se lucrează 24 din 
24, în ture. Se verifică to-
tul life, dar se și stochează 
toate alertele setate. De 
exemplu, suntem în caran-
tină zonală, iar în parcuri 
este accesul interzis, la lo-
curile de joacă. Setăm pe-
rimetrul parcului și moni-

torizăm cine intră acolo, în 
funcție de alertele primite 
în sistem. Totul este trans-
parent, iar în zonele moni-
torizate avem avertismen-
te «Zonă supravegheată 
video»”, nea mai spus ad-
ministratorul public.

Un oraș incomod 
pentru infractori!

”Motivul principal, 
pentru care am inițiat 
acest proiect în Consiliul 
Local a fost, fără îndoia-
lă, siguranța cetățenilor. 
Iată că implementarea lui 
la acest moment vine să 
acopere deficitul de per-
sonal al agenților de or-
dine publică locală,  întro 
perioadă în care știm cu 
toții că Poliția Locală a 
trecut în subordinea Mi-
nisterului Afacerilor In-
terne. Trăim, din păcate, 
vremuri în care, la nivel 
mondial, oamenii resimt o 
nesiguranță generală. Zil-
nic, auzim oameni care se 
tem pentru siguranța lor 
și a celor din jur, prin pris-
ma acestei pandemii, în-
să, vorbind de siguranță, 
nu trebuie să ne limi-
tăm doar la măsurile îm-
potriva îmbolnăvirii cu 
noul coronavirus. Me-
diul infracțional sa dez-
voltat direct proporțional 
cu virusul și trebuie să 
acționăm ca atare și să 
prevenim faptele ilega-
le și antisociale pe ra-
za localității. Prin imple-
mentarea acestui sistem 
și văzând în Dispecerat 
exact ceea ce este capabil 
să facă, vă spun cu toa-
tă convingerea că, înce-
pând cu data de 12 mar-
tie a.c., orașul Popești
Leordeni a devenit un loc 
mai sigur pentru cetățeni 
și deosebit de incomod 
pentru hoți, huligani, con-
sumatori de stupefian-
te, persoane care aruncă 
deșeuri în locuri nepermi-
se și infractori de orice ta-
lie”, nea declarat, în ex-
clusivitate, Petre Iacob, 
primarul orașului Popești
Leordeni.

Sistemul permite mo-
nitorizarea în timp re-
al a unor suprafețe mari 
din domeniul public, poa-
te fi integrat cu alte sis-
teme de supraveghere vi-
deo, iar autoritatea locală 
speră ca, în aceste condiții 
noi de supraveghere a 
orașului, să rezolve mai 
ușor problemele de mediu 
(prin identificarea celor 
care aruncă necontrolat 
deșeuri), să monitorizeze 
mai atent zonele limitro-
fe și zonele vulnerabile ale 
orașului, săi identifice ra-
pid pe cei care vandalizea-
ză bunuri de interes pu-
blic sau privat, să comba-
tă, consumul de alcool și/
sau stupefiante în spațiul 
public, să prevină faptele 
de furt și tâlhărie săvârșite 
asupra persoanelor vulne-
rabile, să supravegheze 
mai ușor persoanele sus-
pecte, în vederea stabilirii 
”modelelor” de activități 
infracționale, să dezvolte 
un climat de încredere și 
colaborare cu cetățenii și 
alte autorități publice, să 
protejeze și mai mult pe-
rimetrele școlilor și, nu în 
ultimul rând, să depisteze 
nereguli produse în trafic 
sau nereguli privind par-
cările ilegale de autovehi-
cule.

Prevenția rămâne 
prioritară!

”Spre exemplu, în 
anumite zone din Po pești 
 Leordeni, avem stațio

narea interzisă sau opri-
rea interzisă. Delimităm 
zona în sistem, setăm 
alerta pentru parcare in-
terzisă, iar sistemul ne in-
formează când o mașină 
parchează acolo, de cât 
timp staționează, și ne 
arată direct imagini cu 
momentul în care a so-
sit. Poliția solicita mereu 
diferite detalii de la Pri-
mărie. De exemplu, în 
PopeștiLeordeni au fost 
identificați, la un moment 
dat, inclusiv supecți de te-
rorism. O celulă a fost mo-
nitorizată, sau făcut des-
cinderi la indivizi acasă și 
în hardurile calculatoare-
lor lor au identificat po-
sibile ”zone țintă”  zone 
foarte aglomerate pe care 
aceștia le urmăreau. Mul-
te filmări, de exemplu, de 
la metrou, în perioade de 
trafic de vârf, filmulețe cu 
membrii ISIS. Erau 4 indi-
vizi. De ce au ales să locu-
iască în PopeștiLeordeni? 
Pentru că este o zonă în 
permanentă dezvoltare, 
cu foarte mulți tineri nou 
veniți în localitate, în care 
infractorii se pot camufla 
ușor. Foarte mulți cetățeni 
nu au acte de identita-
te la adresele din orașul 
nostru, vecinii nu se cu-
nosc între ei, iar acestor 
infractori aceste elemente 
le crează un mediu foar-
te prielnic. Nimeni nu se 
cunoaște cu nimeni! In-
fractorii speculează foar-
te bine această oportuni-
tate! Atunci am zis: «Hai 

să facem un efort financi-
ar și să implementăm un 
sistem video integrat în 
tot orașul», un sistem ex-
trem de inteligent. Acum 
avem în jur de 126 de 
camere video inteligen-
te în tot orașul, dar mai 
ales în punctele cheie. Și 
vrem să suplimentăm nu-
mărul acestora și să ajun-
gem în următorii doi ani 
la circa 300 de camere. 
Cum funcționează? De 
exemplu, avem suspect 
șoferul unui autoturism cu 
nr. ...  Camerele îl identi-
fică în trafic, la Dispece-
rat (Centrul de comandă) 
putem obține un istoric al 
traseului mașinii pe raza 
localității. Am instalat ca-
mere video în zonele vul-
nerabile ale orașului, unde 
se aruncă gunoiul. Came-
rele sunt setate să se ac-
tiveze pe mișcare, focali-
zează și urmăresc autotu-
rismul. Se transmit alerte 
în Dispecerat. Putem se-
lecta în sistem alerte, da-
că, de exemplu, în zona 
unde știu eu că de obi-
cei se aruncă mult gu-
noi, intră o mașină de ma-
re tonaj. Sistemul poa-
te recunoaște capacita-
tea mașinii. Poliția anunță 
imediat Garda de Mediu, 
care vine și, acum, poa-
te confisca pe loc mașina 
folosită la producerea 
infracțiunii de mediu! 
Sau, avem situații în ca-
re vrem să prevenim bă-
tăile de stradă. Am setat 
toate camerele să ne dea 

actualitateactualitate actualitateactualitate

 ”Orașul inteligent” care oferă mai multă siguranță cetățenilor săi!

  Popești-Leordeni este suprav egheat de cel mai performant    
  sistem video de mo nitorizare stradală

În orașul Popești - Leordeni a fost pus în funcțiune ”sistemul de 
supraveghere video pentru siguranța cetățenilor”, o premieră 
la nivel județean și, posibil, și la nivel național. Inițiativa instalării 
celor peste 120 de camere video fixe și mobile (în prezent) 
aparține autorității locale și a pornit ca o necesitate, în condițiile 
în care orașul s-a dezvoltat foarte mult, numărul locuitorilor 
a crescut constant, iar autoritățile aveau nevoie de sprijin în 
asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor 
de interes public sau pentru prevenirea vandalismului și 
furturilor. 

Carmen ISTRATE
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