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PREVENIREA CRIMINALITÃÞII ªI PARTENERIATUL 
POLIÞIE – COMUNITATE

1. Introducere

Cooperarea ºi schimbul de informaþii dintre statele europene au evi-
denþiat faptul cã toate aceste state primesc semnale repetate, atât de la pro-
priile instituþii, cât ºi de la organisme specializate, în legãturã cu evoluþia
îngrijorãtoare a fenomenului infracþional. Din acest motiv, în urmã cu 15 ani,
ele au trecut la elaborarea de strategii, programe ºi înfiinþarea de structuri
organizaþionale menite sã asigure prevenirea mai eficientã a criminalitãþii.

Faptul cã aceste strategii ºi instituþii au devenit o necesitate stringentã
nu numai în Europa ci ºi în întreaga lume aratã opþiunea statelor democra-
tice pentru acþiuni ce pot opri, altfel decât prin coerciþie, evoluþia fenomenu-
lui infracþional, recunoscând prevenirea ca pe o activitate cu însemnatã va-
loare practicã.

2. Cadrul juridic

a. Internaþional
Unul din instrumentele internaþionale care se referã la acest nou tip de

activitate este Recomandarea R 19/1987 a Comitetului Miniºtrilor statelor
membre ale Consiliului Europei care:

„Luând în considerare preocuparea crescândã a publicului faþã de
creºterea numãrului infracþiunilor, efectul limitat al mãsurilor represive
penale ºi încãrcãtura deosebitã care rezultã din acestea pentru sistemele de
justiþie penalã; 

Conºtient de faptul cã, pentru a fi eficace, o politicã de prevenire impune
concursul activ al colectivitãþii ºi coordonarea eforturilor poliþiei ºi a altor
organisme publice ºi private; 

Recomandã statelor membre sã includã prevenirea ca misiune perma-
nentã în programele guvernamentale de luptã împotriva criminalitãþii (…) ºi
sã încurajeze ºi sã susþinã pe plan naþional, regional ºi local, organisme de
prevenire a criminalitãþii, având sarcini, cum ar fi: 

– (…)
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– coordonarea activitãþilor de prevenire a poliþiei ºi a altor organizaþii de
prevenire a criminalitãþii

– urmãrirea participãrii active a publicului la prevenirea criminalitãþii
prin informarea sa asupra mijloacelor de acþiune

– cãutarea sprijinului ºi cooperãrii mass-media în activitãþile de pre-
venire a criminalitãþii“.

Totodatã, se recomandã guvernelor statelor membre: „(…) sã ia mãsuri
pentru obþinerea sprijinului organismelor interesate în activitãþile de pre-
venire ºi asigurarea colaborãrii strânse a acestor organisme ºi sã încurajeze
relaþiile pozitive între poliþie ºi societãþile de supraveghere ºi securitate ast-
fel încât, în limitele competenþelor lor, acestea din urmã sã ajute poliþia în
prevenirea criminalitãþii“.

b. Intern
În România, prevenirea ºi combaterea criminalitãþii constituie atributele

esenþiale ale poliþiei ºi au ca obiectiv prioritar apãrarea drepturilor ºi liber-
tãþilor fundamentale ale persoanei, a proprietãþii, precum ºi apãrarea ordinii
publice. 

Conform Legii 218/2002, Poliþia Românã „aplicã mãsuri de (…) prevenire
ºi combatere a fenomenului infracþional (art. 26, lit. 2)“ ºi „efectueazã studii
ºi cercetãri privind dinamica infracþionalitãþii ºi propune mãsuri de pre-
venire a acesteia (art. 26, lit. 23)“.

3. Definiþia ºi clasificarea activitãþii de prevenire

În concepþia noastrã, activitatea de prevenire a criminalitãþii reprezin-
tã ansamblul mãsurilor luate de societate pentru împiedicarea comiterii de
fapte antisociale ºi reducerea prejudiciilor cauzate de acestea.

În doctrina de specialitate existã mai multe clasificãri ale acþiunilor pre-
ventive, însã principalele forme de manifestare ale acesteia pot fi sintetizate
astfel:

a. prevenirea primarã – antedelictum: urmãreºte reducerea cauzelor
considerate ca fiind surse cu potenþial criminogen ºi diminuarea condiþiilor
ce fac posibilã comiterea faptelor antisociale;

b. prevenirea secundarã – postdelictum: presupune aplicarea, dupã
comiterea faptelor antisociale, a mãsurilor necesare diminuãrii efectelor
acestora ºi reducerii posibilitãþilor reluãrii activitãþii infracþionale.
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4. Structuri ale poliþiei române de prevenire

Deºi prevenirea este o atribuþie a întregii poliþii, este evident faptul cã nu
toate formaþiunile pot iniþia ºi desfãºura acþiuni preventive de aceeaºi
amploare ºi calitate profesionalã. Motivele nu þin de incompetenþa unor per-
soane sau structuri, ci de considerente de ordin practic (lipsa timpului fizic
necesar ºi a lucrãtorilor specializaþi).

Drept urmare a fost necesarã înfiinþarea unei structuri distincte care sã
coordoneze ºi sã gestioneze activitatea de prevenire a Poliþiei Române. Acest
lucru a fost realizat în 1994 odatã cu apariþia Serviciului de Prevenire a
Criminalitãþii. Din anul 1998, la nivelul Inspectoratului General al Poliþiei,
funcþioneazã Institutul pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii
(I.C.P.C.), ce are în componenþã douã servicii: Serviciul Cercetare-Prognozã
ºi Serviciul Prevenire. Institutul, ca structurã centralã, are în subordine
compartimente de prevenire existente la nivelul fiecãrui inspectorat
judeþean de poliþie.

Scopurile în care a fost creat Institutul constau în elaborarea de studii,
cercetãri criminologice ºi poliþieneºti ºi utilizarea rezultatelor acestora în
fundamentarea strategiilor de prevenire, sprijinirea actului managerial în
poliþie, precum ºi aplicarea reformei în domeniul relaþiei poliþie-comunitate.

Dintre obiectivele generale ale I.C.P.C., putem enumera:
– Analizarea etiologiei criminalitãþii ºi a formelor sale de manifestare;
– Crearea unei baze ºtiinþifice pentru elaborarea strategiilor de prevenire

ºi combatere a criminalitãþii;
– Reconsiderarea locului ºi rolului acþiunilor preventive în contextul

general al activitãþilor de limitare a faptelor infracþionale;
– Promovarea unor iniþiative locale ºi generalizarea rezultatelor pozitive

obþinute;
– Identificarea unor noi modalitãþi de acþiune specifice poliþiei pentru

reducerea vulnerabilitãþii societãþii ºi asigurarea unui climat de siguranþã
civicã;

– Informarea comenzii poliþiei cu aspecte de interes operativ ce se con-
statã în activitatea partenerialã;

– Iniþiative legislative în domeniu;
– Organizarea ºi participarea la manifestãri cu caracter ºtiinþific.

Obiectivele propuse se realizeazã, în principal, prin:
– culegerea, prelucrarea ºi exploatarea informaþiilor de profil;
– studierea fenomenului infracþional zonal în funcþie de situaþia opera-

tivã (creºterii alarmante ale criminalitãþii), evidenþiindu-se cauzele socio-
economice sau factorul uman din poliþie;

– realizarea de studii comparate privind criminalitatea transnaþionalã;
– efectuarea de studii, analize, diagnoze periodice asupra tendinþelor

criminalitãþii, acþiunilor ºi eficienþei mãsurilor preventive;
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– cercetarea periodicã a indicatorilor de performanþã ºi de atitudine a
personalului din unitãþile de poliþie (autopercepþii, autoevaluãri, opinii,
barometrul moral, evaluãri obiective, indici de performanþã, criterii de
apreciere º.a.);

– identificarea ºi aplicarea metodelor de relaþionare eficientã ,,poliþie-
comunitate“ pentru evidenþierea rolului poliþistului în contextul reformei
instituþionale ºi sociale;

– realizarea de studii privind promovarea managementului poliþienesc
general pentru eficientizarea acestuia;

– elaborarea de strategii globale de prevenire a criminalitãþii care sã fun-
damenteze programe de acþiune specificã;

– realizarea de strategii secvenþiale focalizate pe:
– genuri de infracþiuni;
– zone criminogene;
– tipuri de infractori;
– categorii de victime (reale ºi potenþiale);

– întocmirea de strategii preventive specializate în colaborare cu direcþi-
ile de profil din poliþie;

– acþiuni educative de sensibilizare ºi implicare a societãþii, în scopul
receptãrii ºi înþelegerii periculozitãþii pe care o prezintã criminalitatea;

– organizarea de campanii mass-media pentru promovarea conceptului
de poliþie comunitarã ºi de educare a membrilor comunitãþii în acest sens;

– iniþierea ºi derularea de programe parteneriale cu instituþii guverna-
mentale, autoritãþi locale ºi organizaþii neguvernamentale;

– promovarea de programe preventive parteneriale cu organisme inter-
naþionale;

– realizarea unor programe de asistenþã ºi consiliere acordatã victimelor
infracþiunilor pentru prevenirea victimizãrii, cu accent pe unele categorii
specifice de victime;

– organizarea de cursuri pentru poliþiºti în vederea însuºirii ºi aplicãrii
conceptului de activitate comunitarã, al respectãrii ºi protejãrii drepturilor
omului ºi al însuºirii unor metode moderne de prevenire a criminalitãþii.

5. Consideraþii generale despre parteneriat

În continuare, vom face referire la un aspect fundamental al activitãþii de
prevenire ºi, de fapt, al întregii activitãþii a poliþiei – Parteneriatul.

În cadrul efortului de prevenire a criminalitãþii, Poliþia Românã încearcã
sã gãseascã noi metode lucru, paralel cu îmbunãtãþirea celor existente, care
sã asigure o eficienþã sporitã acþiunilor sale. Astfel, una dintre metode,
despre care se vorbeºte foarte mult în ultimul timp, o constituie îmbunãtãþi-
rea relaþiilor dintre poliþie ºi comunitate, care sã ducã la realizarea unui ade-
vãrat parteneriat. Acesta vizeazã atât o mai bunã înþelegere a activitãþii
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poliþiei, cât ºi atragerea acestora în lupta împotriva infracþionalitãþii. În acest
fel, poliþistul nu va mai fi privit ca simplu instrument de represiune care
acþioneazã, uneori brutal, pentru respectarea ºi aplicarea unor legi, de cele
mai multe ori abstracte, ci ca un reprezentant al statului, un funcþionar pu-
blic, preocupat cu adevãrat de binele comunitãþii. În plus, el nu acþioneazã
independent de preocupãrile ºi interesele cetãþenilor ci, dimpotrivã, este
receptiv ºi chiar are nevoie de sugestiile ºi sprijinul lor.

La nivel doctrinal ºi al practicii în domeniu s-au identificat trei moduri
de acþiune a poliþiei:

– reactivã (rãspuns la solicitãri);
– proactivã (mijloace specifice);
– coactiv – interactivã (consultarea comunitãþii ºi acþiuni comune).
Tipul de acþiune reactiv constã în rãspunsul poliþiei la apelurile cetãþe-

nilor, dupã ce a fost comisã infracþiune, ºi luarea mãsurilor pentru identifi-
carea ºi prinderea autorului, mãsurându-ºi eficienþa în funcþie de timpul în
care s-a ajuns la locul faptei.

Tipul proactiv cuprinde rãspunsul la apeluri ºi încercarea poliþiei de a
lua anumite mãsuri prevenire ºi de reducere a numãrului infracþiunilor
folosind numai mijloacele proprii (creºterea numãrului poliþiºtilor într-o
anumitã zonã, razii, acþiuni cu efective sporite etc.).

În plus faþã de aceste douã tipuri, modul coactiv de acþiune presupune
ºi consultarea comunitãþii ºi a autoritãþilor locale, în problemele legate de
siguranþa individualã ºi colectivã, precum ºi derularea unor activitãþi comu-
ne de prevenire a faptelor antisociale.

Pe baza considerentelor prezentate anterior, Poliþia Românã ºi-a reeva-
luat strategiile în domeniul prevenirii prin adoptarea unor noi concepte care
evidenþiazã o implicare mai activã în viaþa cotidianã. Aceastã implicare nu
reprezintã o încãlcare a drepturilor ºi libertãþilor individului, ci disponibili-
tatea de a colabora cu toþi membrii comunitãþii în scopul îmbunãtãþirii vieþii
sociale. În calitate de partener, alãturi de alte organisme ºi organizaþii, poliþia
este interesatã în depistarea cauzelor care pot duce la comiterea de infrac-
þiuni ºi identificarea dificultãþilor cu care se confruntã comunitatea. Unele
dintre problemele semnalate poliþiei nu sunt de competenþa ei, nu au carac-
ter penal ºi, de regulã, relevã fie stãri tensionale, fie anumite probleme per-
sonale urgente fie, pur ºi simplu, disperarea persoanei respective.
Parteneriatul poliþiei cu alte instituþii (ºcoalã, bisericã, autoritãþi locale,
sindicate, O.N.G.-uri) devine astfel benefic pentru cetãþean întrucât, în aces-
te situaþii, poliþia poate sesiza organismele în mãsurã sã acþioneze pentru
soluþionarea problemelor respective. 

Trebuie înþeles faptul cã poliþia nu doreºte ºi nici nu poate sã se substi-
tuie activitãþii altor servicii ºi organisme sociale, ci vrea sã sprijine acþiunile
desfãºurate de acestea. Ea furnizeazã informaþii, iniþiazã ºi participã la pro-
grame destinate prevenirii infracþiunilor ºi asigurãrii protecþiei cetãþenilor.
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6. Definiþie, principii, obiective

În sens larg, parteneriatul pentru prevenirea criminalitãþii constituie un
proces prin care diferite structuri guvernamentale ºi organizaþii neguverna-
mentale dezvoltã relaþii de colaborare ºi stabilesc modalitãþi ºi forme con-
crete de acþiune, în scopul respectãrii legii, prevenirii ºi combaterii infrac-
þiunilor ºi realizãrii unui climat de siguranþã publicã.

Parteneriatul poliþiei cu comunitatea este un concept care desemneazã
consultarea ºi acþiunea comunã a poliþiºtilor ºi cetãþenilor în vederea
soluþionãrii problemelor ce implicã starea de legalitate din comunitate ºi
siguranþa civicã.

Acest concept se întemeiazã pe convingerea cã realizarea obiectivelor
propuse depinde de instituirea unei noi forme de relaþii între poliþie ºi mem-
brii comunitãþii, care nu sunt ºi nici nu pot fi consideraþi niºte beneficiari
pasivi ai activitãþii poliþiei. Ei trebuie sã aibã posibilitatea de a participa în
mod activ la luarea deciziilor ce determinã tipul serviciilor aduse populaþiei.

Între Relaþiile cu Publicul ºi Relaþiile Parteneriale ale Poliþiei cu
Comunitatea existã o distincþie bine determinatã.

Primul aspect reprezintã un proces de comunicare într-un singur sens ºi
are drept scop informarea populaþiei asupra activitãþilor desfãºurate de
poliþie ºi a serviciilor prestate de aceasta cãtre cetãþeni. 

Cel de-al doilea însã se referã la un domeniu complex ºi putem vorbi aici
despre un schimb de informaþii ºi opinii asupra problemelor de siguranþã
publicã ºi a strategiilor ºi modalitãþilor de acþiune pentru prevenirea ºi com-
baterea faptelor antisociale. Parteneriatul cu comunitatea este un concept
relativ nou în activitatea poliþiei ºi se bazeazã pe acþiunea comunã a
poliþiºtilor ºi cetãþenilor în vederea soluþionãrii problemelor ce implicã
starea de legalitate din comunitate ºi siguranþã publicã.

Parteneriatul cu O.N.G.-urile prezintã un avantaj pentru Poliþie, deoarece
problemele în care se implicã sunt concrete, uºor identificabile ºi toate pe
fondul unor raporturi de încredere reciprocã.

Principiile care stau la baza parteneriatului sunt:

a. legalitatea;
b. consultarea comunitãþii în luarea deciziilor ce privesc asigurarea cli-

matului de siguranþã publicã ºi individualã;
c. echidistanþa faþã de parteneri ºi alte persoane ºi instituþii implicate în

activitãþile de prevenire a criminalitãþii;
d. respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului;
e. continuitatea în desfãºurarea activitãþii;
f. flexibilitatea în adaptarea activitãþii la diversitatea problemelor

comunitãþii.
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Obiectivele generale urmãrite prin realizarea parteneriatului vizeazã:
– reducerea numãrului infracþiunilor ºi a gradului de periculozitate al

acestora;
– diminuarea numãrului participanþilor (victime, autori);
– întãrirea climatului de siguranþã publicã ºi personalã;
– creºterea încrederii în poliþie a membrilor comunitãþii;
– cunoaºterea stãrilor tensionale din comunitate ºi împiedicarea dege-

nerãrii lor în conflicte prin atragerea la dialog a pãrþilor implicate.

Principalele modalitãþi prin care se poate realiza parteneriatul pentru
prevenirea criminalitãþii sunt urmãtoarele:

a. iniþierea de programe de interes naþional ºi local;
b. dezvoltarea de proiecte pe problematici specifice;
c. desfãºurarea de activitãþi de consiliere ºi consultanþã;
d. consultarea publicului prin întâlniri directe sau prin sondaje de

opinie;
e. campanii mass-media de prevenire a criminalitãþii;
f. încheierea de „contracte locale de securitate“, în care vor fi

angrenaþi toþi actorii sociali guvernamentali ºi neguvernamentali care
activeazã în plan local.

7. Reglementãri în legea poliþiei (218/2002)

Legea 218/2002, privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române,
conþine numeroase referiri la cooperare ºi parteneriat.

Art. 2 – Activitatea Poliþiei Române constituie serviciu public specializat
ºi se desfãºoarã în interesul persoanei, al comunitãþii, precum ºi în sprijinul
instituþiilor statului exclusiv pe baza ºi în executarea legii.

Art. 3 – În îndeplinirea misiunilor ce-i revin Poliþia Românã coopereazã
cu instituþiile statului ºi colaboreazã cu asociaþiile ºi organizaþiile neguver-
namentale, precum ºi cu persoanele fizice ºi juridice, în limitele legii.

Autoritatea teritorialã de ordine publicã
Art. 17 (1) – La nivelul municipiului Bucureºti ºi al fiecãrui judeþ se

organizeazã ºi funcþioneazã Autoritatea Poliþieneascã, ca instituþie indepen-
dentã, a cãrei activitate se desfãºoarã în interesul comunitãþii.

Art. 18 Atribuþii:
– participã la elaborarea Planului de activitãþi ºi la fixarea obiectivelor ºi

indicatorilor de performanþã minimali ºi urmãreºte realizarea acestora;
– sesizeazã ºi propune mãsuri de înlãturare a deficienþelor care aduc

atingere eficienþei activitãþii de poliþie;
– organizeazã consultãri cu membrii comunitãþilor locale ºi cu organiza-

þiile neguvernamentale cu privire la prioritãþile siguranþei persoanei ºi a
ordinii publice;
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– prezintã trimestrial informãri în Consiliul General al municipiului
Bucureºti sau ale Consiliului Judeþean, dupã caz, asupra nivelului de asigu-
rare a securitãþii ºi siguranþei civice a comunitãþii;

– elaboreazã anual un raport asupra performanþelor unitãþilor de poliþie,
care se dã publicitãþii.

Raporturile dintre poliþie ºi autoritãþile administraþiei publice locale
– unitãþile de poliþie coopereazã cu prefecþii, autoritãþile administraþiei

publice locale, autoritãþile judecãtoreºti, serviciile publice descentralizate
ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale, precum ºi cu reprezentanþi
ai comunitãþii;

– ºefii unitãþilor de poliþie prezintã informãri anuale în faþa autoritãþii
teritoriale de ordine publicã, consiliilor locale (dupã caz) referitoare la
mãsurile întreprinse ºi îndeplinirea atribuþiilor specifice; 

– ºefii unitãþilor de poliþie informeazã trimestrial sau ori de câte ori este
nevoie prefecþii ºi primarii despre evoluþia fenomenelor antisociale ºi modul
în care au fost îndeplinite sarcinile specifice în plan local;

– în cazuri justificate de evenimente deosebite, între autoritãþile admin-
istraþiei publice locale ºi unitãþile de poliþie pot fi încheiate protocoale în
vederea îndeplinirii eficiente a atribuþiilor;

– dacã poliþia nu îºi îndeplineºte responsabilitãþile în baza protocolului
încheiat, administraþia publicã se poate adresa organului superior de poliþie.

Aºadar, comunicarea ºi rezolvarea problemelor formeazã nucleul con-
ceptului de parteneriat pentru prevenirea criminalitãþii. În dezvoltarea de
parteneriate, poliþia trebuie sã elaboreze linii puternice de comunicare cu
diferite structuri sociale, atât la nivel individual, cât ºi de grup, sã lucreze în
sensul identificãrii ºi rezolvãrii problemelor.

În acest context, comunitatea are nevoie sã ºtie cã deþine o mare parte
din responsabilitatea de a întãri siguranþa ºi ordinea publicã, rolul ei
incluzând ºi asigurarea unora din resursele necesare.

8. Modele parteneriale de soluþionare a problemelor

În continuare aº dori sã prezint douã modele de soluþionare a proble-
melor prin abordare comunitarã.

S.A.R.A. – utilizat în S.U.A ºi Marea Britanie
– Studierea tipurilor de probleme ale comunitãþii;
– Analiza problemelor identificate;
– Rãspunsul la aceste probleme;
– Analiza (evaluarea) rezultatelor.
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C.A.P.R.A. – utilizat în Canada
– Clienþi (direcþi – victime, infractori; indirecþi – membrii comunitãþii,

alte instituþii);
– Analizã (informare – obþinerea ºi analiza informaþiilor);
– Parteneriat;
– Rãspuns (alegerea rãspunsului);
– Analiza (evaluarea) activitãþilor desfãºurate.

I.C.P.C. a propus comenzii poliþiei o metodã, realizatã pe baza celor
prezentate anterior, care sã fie proprie Poliþiei Române ºi sã aibã urmãtoarea
structurã:

– Cunoaºtere – cunoaºterea teritoriului de competenþã
– cunoaºterea comunitãþii (sub aspect social, economic, cultural etc);
– cunoaºterea situaþiei operative.

– Analizã – analizarea informaþiilor obþinute ºi a problemelor identificate.
– Beneficiari – în funcþie de natura problemei ce trebuie soluþionatã: cat-

egorii cu risc victimal crescut (copii, femei, bãtrâni), asociaþiile de propri-
etari, comunitatea oamenilor de afaceri etc.

– Parteneri – alte instituþii guvernamentale, organizaþii neguvernamen-
tale, asociaþii ale membrilor comunitãþii, persoane particulare.

– Rãspuns – rãspunsul va urmãri atât soluþionarea problemelor individu-
ale identificate, cât ºi a celor cu caracter general pentru o anumitã zonã sau
comunitate. Pentru acestea din urmã vor fi elaborate strategii ºi programe
locale de prevenire ºi combatere a criminalitãþii. De asemenea, vor fi iniþiate
strategii de comunicare internã ºi externã, precum ºi de management a
resurselor umane ºi materiale.

– Evaluare – evaluarea activitãþilor desfãºurate va fi fãcutã pe douã pla-
nuri:

intern – statistici (rata criminalitãþii, scãderea numãrului plângerilor
formulate de cetãþeni), numãrul ºi caracterul activitãþilor desfãºurate
în comunitate, 
extern – sondaje de opinie (gradul de satisfacþie al membrilor comu-
nitãþii faþã de serviciile prestate).

9. Activitãþi parteneriale desfãºurate de I.C.P.C.

Conºtientã cã nu poate acþiona singurã pentru prevenirea ºi combaterea
criminalitãþii, Poliþia Românã încearcã sã obþinã implicarea în aceastã activi-
tate a unor importante segmente sociale. În prezent, ea colaboreazã cu o serie
de parteneri guvernamentali ºi neguvernamentali care acþioneazã, în princi-
pal, în domeniul educaþiei.
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Aceste acþiuni se deruleazã atât la nivelul Inspectoratului General al
Poliþiei, cât ºi la cel al inspectoratelor de poliþie judeþene, în principal prin
intermediul structurilor specializate în prevenirea criminalitãþii.

Astfel, pe baza unor programe-cadru elaborate de I.C.P.C., compartimentele
judeþene de prevenire a criminalitãþii realizeazã programe proprii, în funcþie de
situaþia existentã în plan local. Pe lângã acestea, structurile teritoriale desfã-
ºoarã o întreagã gamã de activitãþi parteneriale cu caracter preventiv-educativ.

În acest sens, au fost organizate seminarii ºi mese rotunde cu specialiºti
în diverse domenii, precum ºi întâlniri cu grupuri-þintã care au vizat
cunoaºterea exactã a problemelor cu care se confruntã atât poliþia cât ºi
membrii comunitãþii, în scopul identificãrii unor soluþii comune ºi ame-
liorãrii relaþiilor dintre cele douã pãrþi.

Cooperarea cu organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale a
cuprins o paletã largã de domenii, precum: infracþiunile contra persoanei,
infracþiunile contra patrimoniului, prevenirea consumului ºi traficului de
droguri ºi prevenirea violenþei intrafamiliale. Astfel, putem menþiona pro-
gramele derulate în parteneriat cu: Ministerul Educaþiei Naþionale,
Ministerul Tineretului ºi Sportului, Ministerul Sãnãtãþii, Centrul de Resurse
Juridice, Fundaþia pentru o Societate Deschisã, Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturalã, Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România,
Asociaþia Femeilor din Artã, Presã ºi Afaceri, Tineri pentru Tineri,
Adolescentul, Automobil Clubul Român, Casa Deschisã etc.

Faptul cã cea mai mare parte dintre activitãþi se desfãºoarã în parteneriat
cu organizaþii neguvernamentale în cadrul unor programe pe termen scurt ºi
mediu, contribuie la întãrirea climatului de siguranþã publicã ºi individualã
ºi, implicit, la creºterea încrederii în poliþie a cetãþenilor.

Aproape toate acþiunile derulate au fost prezentate în presa centralã ºi
localã, mass-media având un rol deosebit de important în crearea parteneria-
tului poliþie-comunitate prin faptul cã oferã posibilitatea oamenilor sã
cunoascã cât mai multe despre activitatea poliþiei ºi contribuie astfel la for-
marea unor curente de masã în favoarea respingerii oricãror forme de încãl-
care a normelor legale ºi sociale. În acelaºi timp, articolele din presã ºi mate-
rialele cu recomandãri preventive ajutã la educarea membrilor comunitãþii
în spiritul adoptãrii unui comportament activ în prevenirea comiterii de
infracþiuni.

Activitãþile desfãºurate ºi stadiul programelor aflate în derulare sunt
raportate, periodic sau la cerere, Inspectoratului General al Poliþiei. Aici ele
sunt introduse în bazele de date ºi analizate, ceea ce permite o coordonare
eficientã a acþiunilor parteneriale dintre poliþie ºi comunitate la nivelul
întregii þãri. Acest lucru nu înseamnã o centralizare excesivã a activitãþii ºi
nici o impunere a modului în care trebuie sã se desfãºoare parteneriatul în
plan local, fiecare structurã având libertatea sã-ºi aleagã partenerii ºi sã
desfãºoare acþiunile pe care le considerã necesare, însã cu respectarea prin-
cipiilor care guverneazã relaþia poliþie-comunitate.
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Ideea centralã a parteneriatului este aceea cã orice persoanã care trãieºte
într-o societate democraticã are dreptul la protecþia oferitã de lege. Pentru
asigurarea acestei protecþii, poliþia a iniþiat programe de pregãtire a cadrelor
proprii, care vizeazã creºterea gradului de înþelegere a problemelor din
comunitate ºi asigurarea unui tratament egal tuturor cetãþenilor, indiferent
de statutul lor social, de apartenenþa etnicã sau religioasã.

Totodatã, I.C.P.C. a dezvoltat relaþii de colaborare cu structuri similare
din alte state, precum ºi cu organizaþii neguvernamentale naþionale ºi inter-
naþionale. Acestea au avut în vedere realizarea unui schimb de informaþii ºi
experienþã în domeniul prevenirii ºi combaterii criminalitãþii interne ºi
transfrontaliere. Putem enumera aici colaborãrile foarte bune cu poliþiile din
Marea Britanie, Canada, Olanda, Franþa, Germania ºi Statele Unite ale
Americii, cu Institutul pentru Studiul ºi Tratamentul Delincvenþei (Marea
Britanie), Organizaþia Mondialã Contra Torturii (Belgia), Institutul pentru
Principiile Fundamentale ale Vieþii (S.U.A.), Centrul de Dialog European,
Asociaþia Europeanã a Colegiilor de Poliþie, Federaþia Internaþionalã a
Comunitãþilor Educative etc.

Pentru îmbunãtãþirea parteneriatului poliþie-comunitate, considerãm cã
sunt necesare:

– diversificarea formelor de colaborare dintre cele douã pãrþi;
– consultarea realã a membrilor comunitãþii pentru identificarea

punctelor critice ale colaborãrii ºi gãsirea unor soluþii comune pentru acestea;
– creºterea numãrului acþiunilor parteneriale desfãºurate – întâlniri cu

grupuri þintã, seminarii, acþiuni educativ-preventive, participarea organizaþi-
ilor comunitare la unele acþiuni ale poliþiei;

– înfiinþarea unor centre de consiliere comune – poliþie, ONG, alte insti-
tuþii – pentru probleme juridice, psihologice ºi antiinfracþionale;

– întãrirea colaborãrii cu mass-media ºi punerea la punct a unui sistem
de informare a cetãþenilor care sã punã accent pe latura preventiv-educativã
ºi nu pe cea a senzaþionalului;

– identificarea unor noi posibilitãþi de finanþare, absolut necesare
desfãºurãrii în bune condiþii a programelor parteneriale destinate prevenirii
ºi combaterii criminalitãþii.

10. Concluzii

Modul unilateral de abordare a fenomenului infracþional utilizat de
poliþia tradiþionalã nu mai corespunde noilor necesitãþi apãrute în urma
schimbãrilor care au loc în plan social, economic, politic, cultural, precum
ºi în cel al modurilor de manifestare a criminalitãþii interne ºi internaþionale.

De aceea, noua abordare, cu cele douã elemente principale ale sale –
studierea cauzelor ºi condiþiilor care determinã sau favorizeazã comiterea
de infracþiuni ºi parteneriatul cu societatea civilã în luarea deciziilor ºi în
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activitãþile concrete de prevenire ºi combatere – poate constitui un rãspuns
mai eficient la evoluþia criminalitãþii.

Toate aceste demersuri au în vedere realizarea obiectivului pe termen
mediu, din Strategia de Reformã a Ministerului de Interne în perioada 2000-
2004, conform cãruia ponderea acþiunilor preventive trebuie sã ajungã la un
procent de 60% din totalul activitãþilor poliþiei, scop ce nu poate fi atins fãrã
un parteneriat dezvoltat, diversificat ºi eficient.
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IDEEA DE BUNÃ GUVERNARE

Ideea de bunã guvernare (good governance) a apãrut în contextul efor-
turilor întreprinse, în decursul anilor 1980 cu precãdere, de diferitele orga-
nizaþii ºi actori internaþionali în vederea ajustãrii structurale a þãrilor din –
ce se numea la aceea datã – „Lumea a Treia”. Eºecul reformelor impuse din
afarã, risipirea ajutoarelor menite sã încurajeze reforma în þãrile subdez-
voltate din mai multe regiuni ale lumii au impus treptat reconsiderarea
filosofiei care a stat la baza programelor de dezvoltare.

O primã reacþie la aceastã provocare a fost apariþia în limbajul organiza-
þiilor internaþionale a conceptului de „guvernare (governance)”, care denota
un complex de procese ºi structuri mai amplu decât ce rezultã de regulã în
urma activitãþii guvernelor propriu-zise, prin implicarea unei varietãþi mai
cuprinzãtoare de actori. Noþiunea de bunã guvernare, având semnificaþia de
standard de aºteptãri ale statelor dezvoltate faþã de cele subdezvoltate, a
penetrat rapid discursul actorilor interesaþi în programele de dezvoltare,
organizaþiile internaþionale – bãncile, instituþiile donatoare bi- ºi multilate-
rale – folosindu-se de ea ca de un instrument de rezolvare globalã a proble-
melor cu care se confruntã umanitatea.

Termenul a fost definit mai riguros pentru prima datã de cãtre organiza-
þii internaþionale, precum Banca Mondialã, Fondul Monetar Internaþional ºi
Programul de Dezvoltare al Naþiunilor Unite (UNDP), cu nuanþe specifice,
conform prioritãþilor ce caracterizeazã activitãþile organizaþiilor respective.
Numitorul comun al acestor definiþii punea accentul pe capacitatea insti-
tuþionalã a statelor de a asigura un cadru de ordine ºi stabilitate în care pot
fi formulate ºi implementate în mod eficient politici de dezvoltare durabilã
atât pe tãrâm economic, cât ºi social.

În anii 1990, în urma prãbuºirii sistemului comunist, conceptul a
devenit o componentã importantã a agendei internaþionale, iar donorii bi- ºi
multilaterali – pe fundalul conºtientizãrii crescânde a faptului cã reforma în
unele þãri post-comuniste nu are adâncimea ºi eficienþa doritã – s-au folosit
de el ca o condiþionalitate a finanþãrii reformelor structurale. În acest con-
text, dar ºi datoritã interesului academic, care a descoperit ºi el conceptul –
cu o oarecare întârziere –, semnificaþia acestuia s-a diversificat rapid, în con-
formitate cu agenda specificã a fiecãrei instituþii internaþionale donatoare
sau academice în parte. 
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Organizaþia de Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD), de exemplu,
pune accentul pe responsabilitatea autoritãþii ce guverneazã în a asigura un
climat propice pentru operatorii economici, în a determina modul de dis-
tribuire a beneficiilor ce rezultã în urma activitãþii acestora ºi în a veghea
asupra calitãþii relaþiilor dintre cei ce guverneazã ºi cei guvernaþi.

Programul de Dezvoltare al Naþiunilor Unite (UNDP) are în vedere, spre
deosebire, în aprecierea calitãþii actului de guvernare, mecanismele, proce-
sele ºi instituþiile prin care cetãþenii ºi grupurile diferite ale acestora îºi
articuleazã intersele, exercitã drepturile legale, se achitã de obligaþii ºi
medieazã diferenþele.

Comisia Guvernãrii Globale (Commission on Global Governance), insti-
tuþie fondatã în 1992 de Boutros Boutros Gali, Secretarul General ONU la
vremea respectivã, înþelege prin conceptul de guvernare multitudinea de
instrumente prin care anumite persoane ºi instituþii, atât private cât ºi
publice, administreazã problemele cu care se confruntã. În consecinþã, pro-
cesul de guvernare este un demers continuu, prin care interesele conflictu-
ale sunt acomodate ºi cooperarea celor implicaþi devine posibilã, atât prin
implicarea legitimã a forþelor de ordine, cât ºi prin aranjamente formale ºi
informale între pãrþi.

Kofi Anan, actualul Secretar General al Organizaþiei Naþiunilor Unite,
considerã la rândul lui cã buna guvernare asigurã respectarea drepturilor
fundamentale ale omului, condiþii de funcþionare optimã a statului de drept,
adânceºte democraþia ºi promoveazã transparenþa ºi capacitatea instituþiona-
lã în administraþia publicã.

Institutul Internaþional pentru ªtiinþele Administrative, un prestigios
think tank din Marea Britanie, concepe noþiunea de guvernare ca un proces
de interacþiune între instituþiile statului ºi cele ale societãþii civile, prin inter-
mediul cãreia puterea ºi autoritatea este exercitatã, iar deciziile privind sfera
publicã sunt luate ºi influenþate ca urmare a acestui proces.

Instituþiile internaþionale nu au fost singurele care au descoperit
potenþialul mobilizator ºi politic al noþiunii de bunã guvernare. Existã ºi
cazuri în care elitele politice din diferitele regiuni ale lumii, în poziþii guver-
namentale sau de opoziþie, exploateazã conceptul în conformitate cu intere-
sele lor politice. În Singapore de exemplu, elita politicã ce guverneazã þara
recurge la un discurs în care conceptul de bunã guvernare este utilizat cu
intenþia respingerii reformelor democratice ºi liberale, susþinând cã buna
guvernare pentru poporul din Singapore înseamnã meritocraþie, pragmatism
ºi unitate naþionalã, conform spiritului confucian care aºeazã interesul
comunitãþii deasupra interesului indivizilor. În Malaysia, spre deosebire, ter-
menul de bunã guvernare este expropriat de discursul reformist al opoziþiei,
care încearcã pe aceastã cale sã-i convingã pe guvernanþi de necesitatea unor
reforme liberal-democratice.

În baza experienþei acumulate în decursul anilor 1990, poziþiile organi-
zaþiilor internaþionale în ce priveºte semnificaþia ºi consecinþele termenului
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au început sã se nuanþeze ºi mai mult, înregistrându-se tendinþe de reconsi-
derare a tendinþelor iniþiale. Astfel, în cadrul unui efort de depolitizare a dez-
baterii, Banca Mondialã a decis mutarea accentului pe problemele de mana-
gement al sectorului public ºi pe reducerea costurilor de tranziþie, respectiv a
finalizãrii diferitelor contracte, trecând pe planul doi aspectele participãrii
locale la rezolvarea problemelor cu care se confruntã o anumitã comunitate
asistatã. În schimb, instituþiile afiliate Organizaþiei Naþiunilor Unite susþin în
continuare necesitatea sporirii gradului de participare a actorilor locali
(empowerment), prin asigurarea funcþionãrii acelor pârghii ale democraþiei ºi
drepturilor omului care sunt, în concepþia lor, dimensiuni politice ºi civice
importante ale guvernãrii. (Se cuvine menþionat aici cã nici Banca Mondialã
nu este împotriva acestor aspecte, doar cã le considerã de rang secundar, care
nu au importanþã ºi valoare în sine, ci doar instrumentalã, în mãsura în care
pot contribui la procesele de eficientizare ºi de dezvoltare.)

Aceastã cristalizare a poziþiei instituþiilor ONU, ºi diferenþierea faþã de
filosofia în materie a Bãncii Mondiale, s-a datorat în esenþã urmãtoarelor
evoluþii.

Recunoaºterea, înainte de toate, a faptului cã programele de dezvoltare
concepute în instituþiile dominate de spiritul occidental nu au avut, în toate
cazurile, rezultatele scontate. Din contrã, în unele þãri asistate s-a agravat
sãrãcia, s-au adâncit diferenþele între pãturile înstãrite ºi cele nevoiaºe ale
societãþii, a crescut ºomajul, pe fundalul destrãmãrii solidaritãþii sociale au
apãrut diverse forme de excludere, s-au înregistrat cazuri grave de deteriorare
a mediului. S-a impus, în consecinþã, admiterea concluziei cã noþiunea de
bunã guvernare nu poate fi echivalatã cu funcþionarea – adesea simbolicã – a
unor instituþii cheie ale democraþiei occidentale, precum alegerile multipar-
tite, parlament ºi jurisprudenþã. Este nevoie în plus de resurse precum ºi de
elemente de culturã ºi voinþã politicã care permit promovarea eficientã, în
condiþiile particulare ale regiunilor vizate, a drepturilor universale ale omu-
lui, a principiilor de nediscriminare, a procesului judiciar rapid ºi imparþial,
a transparenþei instituþiilor publice, a rãspunderii autoritãþilor faþã de
cetãþeni, a descentralizãrii în materie de resurse ºi decizii, ºi a participãrii
efective a cetãþenilor în formularea ºi amendarea politicilor publice.

S-a constatat, în al doilea rând, importanþa încurajãrii unui echilibru
între angajamentul actorilor publici ºi privaþi în procesele de dezvoltare. În
timp ce programele de dezvoltare ale anilor premergãtori s-au axat pe ideea
„statului minimal”, instituþiile afiliate Organizaþiei Naþiunilor Unite
militeazã în ultima vreme – pe baza principiului conform cãruia „suverani-
tatea este responsabilitate” – pentru instituþii statale care sunt suficient de
sigure pe propria lor legitimitate, astfel încât sã poatã permite, fãrã riscuri
majore pentru stabilitate, consolidarea unei societãþi civile puternice ºi
vibrante. Implicare actorilor neguvernamentali în procesele de dezvoltare nu
au doar avantajul facilitãrii unei implicãri mai active a cetãþenilor în
rezolvarea problemelor cu care se confruntã, dar ºi al aprofundãrii procesu-
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lui de democratizare ºi al mobilizãrii resurselor care rãmân adesea neexplo-
rate în cadrul programelor de asistenþã canalizate în exclusivitate prin
agenþii guvernamentale. În lumina acestor amendamente aduse concepþiei
dominante în ultima parte a anilor ’80 ºi la începutul deceniului nouã, referi-
tor la filosofia programelor de dezvoltare ºi de asistenþã, buna guvernare nu
înseamnã în mod necesar un guvern minimal, ci un guvern potrivit condiþi-
ilor particulare locale, cu menþiunea importantã cã echilibrul între actorii
publici ºi privaþi are menirea, printre altele, sã previnã interpretarea abuzivã
a termenului de „potrivit”. 

În opinia specialiºtilor de la Naþiunile Unite este nevoie, în sfârºit, de o
atenþie sporitã acordatã impactului pe care programele de asistenþã îl au
asupra populaþiilor vizate (în completare la cel exercitat la nivelul instituþi-
ilor sau procedurilor democratice) ºi includerea printre indicatorii de bunã
guvernare a drepturilor sociale. Acesta este contextul în care a apãrut – reîn-
viind parcã vechea disputã între drepturile de prima generaþie (cele politice
ºi civile) ºi drepturile de a doua generaþie (economice ºi sociale) – noþiunea
de guvernarea umanã (humane governance), în sensul unei guvernãri care
nu pierde din vedere interesele ºi nevoile celor guvernaþi, ºi în condiþiile
cãreia nu oamenii sunt pentru guvernare, ci guvernarea ºi instituþiile aces-
teia sunt pentru oameni.

În context european, mai concret în cel al Uniunii Europene ºi al lãrgirii
acesteia cãtre est, problema bunei guvernãri capãtã semnificaþii adiþionale,
datoritã gradului sporit de diversitate ce caracterizeazã bãtrânul continent.
Complexitatea proceselor de administrare a diferenþelor ºi numãrul mare de
actori ai cãror interese trebuie protejate impun încurajarea apariþiei ºi spri-
jinirea unor reþele de actori autonomi, ce se guverneazã singuri ºi se implicã
în furnizarea de servicii cãtre propriile grupuri þintã. Aceste reþele de actori
autonomi degreveazã, în filosofia Uniunii Europene, guvernele centrale de o
seamã de responsabilitãþi locale ºi includ regiuni, minoritãþi etnice, grupuri
care promoveazã drepturile femeii, miºcãri active în protejarea mediului,
sindicate, elite, diferite grupuri de presiune, asociaþii familiale ºi de locatari,
organizaþii de media ºi multe alte categorii de actori sociali. Acesta este con-
textul în care unii specialiºti vorbesc de iminenþa apariþiei drepturilor de
generaþia a treia, care au menirea sã protejeze drepturile minoritare dezavan-
tajate în faþa culturilor sau a modurilor de viaþã dominante. 

Deºi în baza celor de pânã acum am putea deduce cã problema bunei
guvernãri preocupã omenirea doar din cele mai recente timpuri, în realitate
aceastã preocupare este, probabil, de o vârstã cu aºezãmintele umane în care
a apãrut pentru prima datã nevoia de organizare a spaþiului public, de alo-
care a resurselor sau de reglementare a comportamentului. Aristotel, de
exemplu, primul teoretician mai însemnat al statului din antichitate, pre-
cizeazã cã statul a luat fiinþã pentru a asigura cadrul existenþei umane, ºi
existenþa lui în continuare este legitimã în mãsura în care serveºte scopul
unei vieþi mai bune. Un alt exemplu elocvent al preocupãrii pentru calitatea
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actului de guvernare îl constituie frescele din sala principalã, numitã ºi
Salonul Bunei Guvernãri, a primãriei din frumosul oraº toscan Siena.
Picturile realizate în perioada 1287–1355 de cãtre Magister Ambrogio
Lorenzetti acoperã complet trei din cei patru pereþi ai încãperii, oferind o
alegorie fascinantã a ideii de bunã, respectiv rea guvernare, cu consecinþele
acestora asupra oraºului ºi a þinutului. Alegoria bunei guvernãri înfãþiºeazã
un oraº prosper, pe strãzile cãruia sunt evidente semnele bunei dispoziþii,
ale activitãþii vibrante desfãºurate de meseriaºi ºi comercianþi, fermieri care
îºi aduc produsele spre a fi vândute, de dulgheri ºi tâmplari care construiesc,
învãþãtori care se ocupã de tineret, de oameni care se cãsãtoresc ºi îºi petrec
timpul liber în fel ºi chip – totul sub prezenþa discretã a forþelor de ordine.
Alegoria despre guvernarea rea în schimb oferã imaginea unui oraº devastat,
cu clãdiri în ruinã, mizerie pe strãzi, lipsa oricãrei activitãþi economice cu
excepþia comerþului cu arme, semnele vizibile ale violenþei ºi insecuritãþii –
în pofida, sau datoritã, poate prezenþei abundente pe strãzi a forþelor armate.

Dacã toþi cei care au un cuvânt de spus în determinarea calitãþii actului
de guvernare într-o oarecare comunitate umanã ar reveni din când în când la
mesajul alegoric al acestor fresce, ar avea parte, cu siguranþã, de inspiraþia
necesarã pentru a ºti ce trebuie sã urmãreascã în activitatea lor de zi cu zi.
Stabilitatea cadrului în care libertãþile fundamentale sunt exercitate, partici-
parea angajatã a cetãþenilor în treburile obºtei ºi sustenabilitatea dezvoltãrii
comunitãþii sunt în mod indubitabil elemente ale bunei guvernãri care nu îºi
vor pierde valenþele nici în viitorul previzibil.
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