
În ajutorul edililor preocupaþi de starea dru-
murilor pe care le gestioneazã, industria de
profil pune la dispoziþie o suitã de aplicaþii
din categoria GIS, numitã generic Road
Management Systems ( Sisteme pentru
Gestiunea Drumurilor). Starea deplorabilã
în care se prezintã însã unele artere locale
sau naþionale aratã însã cã mare parte din-
tre instituþiile publice abilitate nu au auzit ºi
deci nu folosesc astfel de sisteme.

În esenþã o aplicaþie tip RMS este un
sistem de suport decizional care pune la
dispoziþia factorilor implicaþi în admi-
nistrarea drumurilor informaþii relevan-
te ºi structurate despre starea drumuri-
lor, traficul aferent, lucrãri, inventare
etc, totul pentru o mai bunã planificare
ºi coordonare. Evident sistemele pentru
gestiunea drumurilor se integreazã cu
alte aplicaþii de gestiune ºi project man-
agement pentru a oferi o imagine com-
pletã ºi deci o bazã concretã pentru lu-
area unei decizii. Cum lucrãrile de con-
strucþie ºi reabilitare a drumurilor im-

plicã sume uriaºe iar multe dintre aces-
tea vor fi suportate din fondurile eu-
ropene, necesitatea unei administrãri
eficiente ºi transparete se subînþelege.

Funcþionalitãþi ºi beneficii
Funcþionalitãþile principale ale unui

Sistem de Gestiune a Drumurilor sunt
orientate cãtre: identificarea nevoilor,
prioritizarea acestora, bugetarea, aloca-
rea resurselor, colectarea, centralizarea
ºi raportarea datelor. Mai mult, un astel
de sistem trebuie sã direcþioneze inves-
tiþiile acolo unde se obþin beneficiile
maxime ºi sã justifice bugetele alocate.
În lipsa acestuia, sunt pavate strãzi lat-
erale cu trafic redus sau trotuare unde
nu existã pietoni.

Prin implementarea unei Sistem de
Gestiune a Drumurile se pot afla în foarte
scurt timp tot felul de informaþii despre
starea drumurilor precum: starea lor ºi
lucrãrile care se desfãºoarã pe acestea, in-
stituþiile sau obiectivele turistice aflate pe
un anumit traseu, dar si informaþii mult
mai complexe necesare administraþiei
publice precum durata lucrarilor, numele
contractatului, numele proprietarului
unei anume parcele, situaþia ei juridicã
(proprietate publicã sau privatã). 

CJ Mureº a gãsit o soluþie
Consiliul Judeþean Mureº a imple-

mentat un astfel de sistem, iar benefici-
ile încep sã aparã. Avand o suprafaþã de
6.714 km2 ºi 579,862 locuitori, la inter-
secþia multor cãi de comunicaþie dinspre
Moldova, Maramureº ºi Crisana, dru-
murile publice ale judeþului totalizeazã
1846 km, cu o densitate de 27,5 km/100
km2 ºi sunt formate din drumuri naþio-
nale (370 km), drumuri judeþene ºi co-
munale (1488 km) la care se adaugã strã-
zile oraºelor ºi comunelor.

Pentru a gestiona optim aceastã reþea
de drumuri Consiliul Judeþean Mureº
avea nevoie de o bazã de date unicã la
nivelul judetului care, cel puþin la în-
ceput, sã inventarieze situaþia  fiecãrei cãi
rutiere.  Rãspunsul la nevoile direcþiei de
drumuri din Mures era implementarea
unei soluþii geospatiale iar acesta soluþie
trebuia sã rãspundã nevoii de gestiune a
drumurilor, sã ofere informaþii cu privire
la stadiul lucrãrilor de reparare a aces-
tora, situaþia podurilor din întregul judeþ
ºi sã se interfaþeze cu alte aplicaþii. Mai
concret, avea nevoie de un sistem pentru
Road Management Systems ( RMS) pen-
tru realizara cãruia a apelat la compania
Intergraph Computer Services. 
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Sistemul pentru CJ Mureº a fost con-
struit aproape de la zero, situaþia este în-
sã frecventã în România, deoarece nu
existau date geospaþiale care sã fie încãr-
cate în aplicaþie pentru o gestiune realã.
Astept primul pas a fost realizarea unei
baze de date la nivel judeþean. Totodatã
s-a urmãrit ca interfaþa sistemului im-
plementat sã fie simplã ºi intuitivã pen-
tru cã nu tot personalul avea cunoºtin-
þele ºi deprinderile necesare lucrului cu
astfel de base de date. Mai mult, soluþia
a fost conceputã sã permitã ºi introduc-
erea altor date precum situaþia populaþi-
ei conform recensamântului din 2002,
informaþii obiectivele turistice din jude-
þul Mureº ºi care putea fi relevante pen-
tru obþinerea unor raportãri complexe. 

Constantin Moga, ºeful direcþiei IT
din cadrul Consiliului Judeþean Mureº,
implicat în acest proiect a declarat pen-
tru Market Watch:,, Principalul avantaj
al Sistemului de Gestiune a Drumurilor
este obþinerea rapidã a unui raport rele-
vant. Inainte de implementarea soluþiei
obtinerea informaþiilor dura câteva ore
iar în prezent acestea se obþin în doar
douã minute. Soluþia adopatã permite
evidenþa ºi viabilitatea drumurilor pe
timpul anului ºi mai ales pe timpul ier-
nii, situaþia exactã a podurilor ºi pode-
þelor pe tot timpul anului, recensãmãn-
tul auto rutier, evidenþa contractelor în-
cheiate pentru lucrarile de reparaºie ºi
întreþinere a drumurilor ºi podurilor

precum ºi stadiul realizãrilor acestora,
situaþia zonelor  pe care se acþioneazã cu
material antiderapant pe timpul iernii ºi
situaþia stocurilor cu materialele pentru
dezãpezire.,,

Facilitãþi Web
Deºi CJ Mureº administreazã doar

drumurile judeþene, Direcþia Tehnicã
Drumuri ºi Poduri din cadrul Consiliu-
lui poate obþine, datoritã soluþiei imple-
mentate, ºi informaþii despre drumurile
aflate în adminstrarea altor instutuþii
publice. În baza de date se aflã infor-
maþii despre 10 drumuri naþionale, 42
drumuri judeþene, 208 drumuri
comunale. Pe drumurile judeþene sunt
153 de poduri (a cãror deschidere este
mai mare de 5 m) ºi alte 97 se gãsesc pe
drumurile comunale. O funcþie impor-
tantã este aceea cã se pot printa sau
plota harþi în diverse formate (A0 – A4)
care cuprind limitele administrative ale
satelor, comunelor, cursul apelor cugã-
toare, drumurile ºi cãile ferate din judeþ.
În prezent datele pot fi accesate în
reþeaua Intranet a CJ Mureº dar pe vi-
itor existã  posibilitatea vizualizãrii in-
formaþiilor ºi datelor ºi în exteriorul in-
stituþiei.

,, Aplicaþia este foarte „friendly”, iar
extinderea cãtre o interfaþã web simpli-
ficã accesul ºi maximizeazã valoarea in-
formaþiei geospaþiale prin publicarea pe
Web. Aceste douã elemente

permit accesul angajaþilor, benefici-
arilor ºi chiar al publicului larg la datele
din sistem. Interfeþele simple permit
oricãrui utilizatori navigarea prin mari
cantitãþi de informaþie pe care le poate
analiza ºi procesa. Aplicaþiile de publi-
care pe Web sunt dinamice, deschise ºi
scalabile (nu necesitã programare) iar
datele din diferite surse sunt combinate
într-o singurã hartã.,, ne-a mai declarat
Constantin Moga.

Cum sã motivezi investiþia?
Motivaþia implementãrii unui RMS

poate sta ºi în rãspunderea legalã pe care
un Administrator o are faþã de drumul
avut în administrare. Orice drum , na-
þional, judeþean sau comunal se aflã in-
evitabil în administrarea unei instituþiii
publice centrale sau locale. Astfel, Ad-
ministratorul
drumului este
rãspunzãtor în
cazul acciden-
telor produse
din cauza proas-
tei semnalizãri a
unor intersecþii
sau curbe per-
iculoase, lipsa semnalizãrilor STOP,
gropi ºi lucrãri nesemnalizate, etc. Prin
urmare este deosebit de importantã
semnalizarea rutierã corectã ºi ur-
mãrirea continuã a calitãþii acesteia.

Succesul utilizãrii unui RMS stã în
adoptarea acestuia ca mod real de lucru.
Pentru aceasta instituþia publicã trebuie
sã organizeze un department dedicate
care sã gestioneze, monitorizeze ºi sã
îmbunãtãºeascã sistemul. Aceste depart-
ment trebuie sã aibã proprii angajaþi cu
fiºe de post ºi responsabilitãþi bine defi-
nite precum ºi un sistem clar de rapor-
tare cãtre superiori. Acest departament
nu trebuie sã þinã de cel de IT pentru cã
nu este unul tehnic ci unul de suport de-
cizional pentru nivelele superioare de
conducere. Totuºi o instituþie care do-
reºte implementarea unui RMS trebuie
sã aibã un Departament IT solid, sau sã
poatã externaliza o parte din support, sã
se gândeascã la integrarea cu restul sis-
temelor informatice, sã defineascã de la
început cerinþele operaþionale ºi sã aibã
o strategie pe termen lung.
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