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LAW-GAME
An Interactive, Collaborative Digital Gamification Approach to 

Effective Experiential Training and Prediction of Criminal Actions

“O abordare interactivă, colaborativă, de gamificare digitală 
pentru eficientizarea antrenamentelor experimentale în 

predicția acțiunilor criminale”



Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat este un organ de stat cu atribuţii speciale în 

domeniul securităţii statului, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor Republicii 

Moldova, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în Republica Moldova, a 

membrilor lor de familie, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a 

reşedinţelor acestora.
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Scopul proiectului a fost de a oferi organelor de aplicare a legii

instrumente eficiente de analiză și prognoză, întru colectarea,

procesarea, vizualizarea și stocarea online a informațiile referitoare

la activitățile cu caracter terorist.

Proiectul s-a derulat în perioada 01 iunie 2017 – 01 noiembrie 2020.

Suma alocată Serviciului: 105 000 €.



Proiectul CONNEXIONS a fost conceput pentru a îmbunătăți capacitățile

organelor de aplicare a legii de a desfășura activități de investigare și

analiză într-un mod eficient, prin detectarea crimelor și actelor de terorism

la fața locului, precum și identificarea și neutralizarea dronelor.

Proiectul și-a început activitatea pe 1 septembrie 2018 (durata 3 ani).

Suma alocată Serviciului: 50 625 €.



Proiectul pune acceptul pe detectarea comportamentului anormal (atacurile

criminale și teroriste sunt de obicei consecințele unui comportament

anormal) atât în spațiul informatic, cât și în lumea reală. Totodată,

PREVISION va permite detectarea persoanelor și activităților din surse

web, precum și identificarea vehiculelor, permiselor de conducere și

diverselor obiecte suspecte în fluxul media (prin intermediul analizei

scenelor video și tehnicilor de recunoaștere a imaginii).

Proiectul și-a început activitatea pe 1 septembrie 2019 (durata 2 ani).

Suma alocată Serviciului: 90 000 €.



Proiectul CREST a fost inițiat de către Serviciul de Protecție și Pază din

România și are drept scop echiparea agenților de aplicare a legii cu o

platformă avansată de predicție, prevenire, operare și investigare a

activităților criminale prin intermediul camerelor portabile ale polițiștilor,

imagini efectuate cu drona, precum și camerelor montate pe vehicule.

Proiectul și-a început activitatea pe 1 septembrie 2019 (durata 3 ani).

Suma alocată Serviciului: 53 125 €.



Scopul proiectului este de a instrui ofițerii cu privire la activitățile zilnice

de combatere a criminalitatii, îmbunătățind tranziția între teorie și practica

din viața reală prin tehnologii de gamificare într-un mediu virtual sigur și

controlat.

Sarcinile esențiale în timpul creării jocului LAW-GAME sunt

virtualizarea și recreerea exactă a lumii reale, prin simularea și

analiza realistă a aspectelor unei situații din lumea reală.



Vom introduce o abordare atractivă pentru dezvoltarea competențelor de bază

necesare pentru efectuarea analizei de informații, printr-o serie de proceduri

asistate de Inteligența Artificială pentru analiza criminalității și predicția

actelor ilegale, toate în cadrul jocului LAW-GAME.

Proiectul și-a început activitatea pe 1 septembrie 2021 (durata 3 ani).

Suma alocată Serviciului: 152 500 €.



19 Parteneri din 11 state europene



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!




