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Provocarea
Dupã dezvoltarea unui sistem informatic
integrat propriu cu o importantã compo-
nentã geospaþialã, denumitã Banca de
Date Urbane (BDU), PMB a conºtientizat
cã urmãtoarea provocare este extinde-
rea sistemului cãtre partenerii instituþio-
nali, pentru automatizarea schimbului
de informaþii geospaþiale. Într-un dome-
niu foarte important precum gestiunea
reþelelor edilitare, deciziile PMB depind
de informaþii care vin de la peste douã-
zeci de administratori de reþele edilitare
ºi de la primãriile de sector. ªi în sens
invers, aceºti parteneri instituþionali au
nevoie de informaþii sau de decizii rapi-
de din partea PMB. Unul din obstacolele
în calea realizãrii unei comunicãri efi-
ciente pe acest subiect era de naturã
tehnologicã (incompatibilitãþi la nivelul

sistemelor informatice geospaþiale utili-
zate de fiecare instituþie), motiv pentru
care comunicarea, atât cât funcþiona, se
realiza pe suport hârtie sau, în cel mai
bun caz, prin fiºiere Excel. Evident, într-
un astfel de flux, transmiterea infor-
maþia grafice pentru localizarea lucrãrii
era exclusã. 

Soluþia
Aceastã soluþie permite extinderea func-
þionalitãþii subsistemului existent Banca
de Date Urbane (BDU), din cadrul Siste-
mului Informatic Integrat pentru Mana-
gementul Activitãþilor Primãriei Muni-
cipiului Bucureºti (SIIMAPMB), cãtre
companiile de utilitãþi ºi primãriile de
sector în vederea automatizãrii fluxului
de informaþii între PMB ºi aceste instituþii
în douã domenii de interacþiune: planifi-

carea, aprobarea ºi urmãrirea aplicãrii
Planului Coordonator Anual (PCA) de lu-
crãri la reþelele edilitare ºi obþinerea de
cãtre administratorii reþelelor edilitare a
avizelor de intervenþii de avarie la reþele.
Soluþia a fost dezvoltatã utilizând o arhi-
tecturã de tip three-tier: bazã de date,
server de aplicaþii ºi client browser, cu o
integrare totalã în soluþia BDU aflatã în
exploatare în momentul de faþã la Pri-
mãria Municipiului Bucureºti.
Conform arhitecturii distribuite pe care se
bazeazã soluþia propusã, funcþionalitatea
dezvoltatã este accesibilã tuturor ac-
torilor implicaþi în momentul de faþã în
procesul de planificare, aprobare ºi ur-
mãrire a Programului Coordonator Anual
precum ºi oricãror altor actori care vor
apãrea ulterior (de exemplu o nouã com-
panie de distribuþie curent electric, sau
de televiziune prin cablu, etc.). În mod
similar, pentru emiterea avizelor de inter-
venþii, atât companiile care sunt adminis-
tratori de reþele în momentul de faþã vor
avea acces la resursele soluþiei propuse,
cât ºi cele care vor deveni ulterior
administratori ai unor reþele.
Conform soluþiei, angajaþii PMB nu mai
sunt nevoiþi sã introducã în BDU propu-
nerile de lucrãri transmise de companii
sau primãriile de sector în tabele Word,
Excel sau pe fax, ci vor prelua prin proce-
duri automatizate în BDU propunerile
introduse în interfaþa dedicatã utilizatori-
lor externi de cãtre aceºtia.
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Programul Coordonator Anual (PCA) al PMB 
se realizeazã cu o soluþie geospaþialã 
dezvoltatã de Intergraph Computer Services 

S oluþia propusã de Intergraph Computer
Services pentru tema „Sistem Geospaþial de E-
Government pentru Planificarea ºi Controlul

Dezvoltãrii Urbane - Programul Coordonator Anual”
face parte din categoria de „proiecte la cheie” dezvol-
tate special pentru administraþia publicã localã în sco-
pul organizãrii ºi gestiunii datelor ºi informaþiilor speci-
fice într-un concept global integrat, ca suport atât pen-
tru finalizarea în mediu informatic a fluxurilor de lucru
cât ºi pentru fundamentarea deciziilor complexe.

Obiectivele proiectului
�� EElliimmiinnaarreeaa  pprroocceedduurriilloorr  mmaannuuaallee  iinntteerrnnee  ddee  iinnttrroodduucceerree  îînn  ssiisstteemmuull  iinnffoorrmmaattiicc

BBDDUU  aa  pprrooppuunneerriilloorr  ddee  lluuccrrããrrii  ppeennttrruu  PPCCAA;;

�� RReedduucceerreeaa  ttiimmppuulluuii  ddee  eellaabboorraarree  aa  PPCCAA;;

�� AAccttuuaalliizzaarreeaa  PPCCAA  ppee  mmããssuurrãã  ccee  ssee  mmooddiiffiiccãã  ppllaannuull  ddee  lluuccrrããrrii  aall  ffiieeccããrreeiiaa  ddiinn
iinnssttiittuuþþiiiillee  ppaarrttiicciippaannttee;;

�� IIddeennttiiffiiccaarreeaa  llaa  ttiimmpp  aa  ccoonnfflliicctteelloorr  ddee  pprrooggrraammaarree  aa  ddiivveerrsseelloorr  lluuccrrããrrii;;

�� PPuunneerreeaa  llaa  ddiissppoozziiþþiiaa  iinnssttiittuuþþiiiilloorr  ººii  aa  cceettããþþeenniilloorr  aa  iinnffoorrmmaaþþiiiilloorr  ccoommpplleettee  ººii  llaa  zzii
pprriivviinndd  aavvaarriiiillee  llaa  rreeþþeellee  ººii  aa  lluuccrrããrriilloorr  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  ººii  eexxttiinnddeerree  ppllaanniiffiiccaattee
ppeennttrruu  rreeþþeelleellee  eeddiilliittaarree  ddiinn  BBuuccuurreeººttii;;

�� EElliimmiinnaarreeaa  pprroocceedduurriilloorr  mmaannuuaallee  ddee  iinnttrroodduucceerree  îînn  ssiisstteemmuull  BBDDUU  aa  cceerreerriilloorr  ddee
aavviizzee  ppeennttrruu  lluuccrrããrrii  ddee  iinntteerrvveennþþiiee  llaa  aavvaarriiiillee  llaa  rreeþþeelleellee  eeddiilliittaarree..

�� IIddeennttiiffiiccaarreeaa  ffiieeccããrreeii  lluuccrrããrrii  ddee  iinntteerrvveennþþiiee  llaa  aavvaarriiee  eeffeeccttuuaattãã  ddee  aaddmmiinniissttrraattoo--
rriiii  ddee  rreeþþeellee..

Soluþia a generat primul serviciu G-2-G cu conþinut geospaþial 
din administraþia publicã localã din România



47Market Watch septembrie 2006

Prin distribuirea efortului de introducere
a datelor în format electronic cãtre fieca-
re instituþie externã, s-a redus semnifica-
tiv timpul de introducere a lucrãrilor în
PCA, pânã de curând dependent de pro-
cedura manualã ºi de volumul mare de
înregistrãri centralizate la nivelul PMB.
Conform mecanismului de actualizare a
PCA propus în soluþie, procesul de plani-
ficare este continuu, ºi actualizarea se va
face în funcþie de modificãrile apãrute pe
parcursul anului, conform procedurii de
actualizare. Sistemul va permite douã
modalitãþi de identificare a conflictelor:
unul automat, bazat pe definirea unor re-
guli privind ordinea de realizare a lucrãri-
lor, ºi unul bazat pe analiza de cãtre ope-
ratori umani a unor arii de interes, înain-
te de aprobarea unei modificãri a PCA.
Prin asigurarea unui timp mult mai
scurt de generare a înregistrãrilor în
sistem ºi de actualizare, cetãþenii ºi
instituþiile interesate vor avea acces,
prin portalul public al SIIMAPMB, la
informaþii la zi privind cele douã dome-
nii de interes. Au fost înlãturate în acest
fel situaþiile în care informaþia disponi-
bilã publicului nu este completã sau
actualã datoritã întârzierilor în procesa-
rea manualã a înregistrãrilor.
Introducerea de cãtre angajaþii PMB din
cadrul Direcþiei Coordonare Reglementare
Infrastructurã (DCRI) a datelor despre
lucrãrile de intervenþie la avarii ºi a avi-
zelor corespunzãtoare a fost înlocuitã de o
procedurã în doi paºi, prin care angajaþii
instituþiilor care cer avizul introduc fiecare
lucrare, iar angajaþii DCRI doar avizeazã
lucrarea ºi preiau în BDU, prin procedurã
automatã, datele introduse în primul pas.

Un alt beneficiu al distribuþiei efortului
de introducere a datelor cãtre adminis-
tratorii reþelelor este posibilitatea gene-
rãrii geometriei (grafica ºi coordonatele)
lucrãrii de intervenþie direct de cãtre ad-
ministratorul de reþea care cere avizul
pentru lucrare, cu precizie suficientã
pentru localizarea univocã a poziþiei lu-
crãrii. În acest fel vor putea fi urmãrite (ºi
verificate în teren) mult mai clar lucrãrile
de avarii la reþele ºi identificate ulterior
acele lucrãri care nu au fost finalizate în
termen sau în parametrii de calitate a
lucrãrii impuºi de PMB.
Soluþia permite analiza suprapunerilor
ºi conflictelor dintre propunerile de
lucrãri generate în sistem de cãtre insti-
tuþiile participante. În acest sens,
funcþionalitatea pusã la dispoziþie în
cadrul soluþiei permite analize care duc
la identificarea conflictelor, pe baza
unor criterii sau reguli definibile în sis-
tem. Un exemplu de conflict ar fi realiza-
rea mai multor lucrãri în aceeaºi zonã,
într-un interval de timp prea lung, sau
într-o ordine incorectã. Aceastã
funcþionalitate este accesibilã ºi uti-
lizatorilor din cadrul PMB. Lucrãrile care
corespund criteriilor vor fi selectate ºi
incluse în procedura de aprobare în
cadrul comisiilor de specialitate ale
PMB. În acest sens, sistemul permite
trecerea lucrãrilor înregistrate iniþial în
sistem ca propuneri din partea instituþii-
lor partenere prin diferite faze, pânã la
aprobarea finalã ºi transferarea auto-
matã a acestor lucrãri în sistemul infor-
matic BDU (actual), în care se gestio-
neazã datele care þin de Programul
Coordonator Anual.

Sistemul permite
reluarea, ori de
câte ori este
nevoie, a paºilor
definiþi pe parcur-
sul derulãrii pro-
gramelor de repa-
raþii ºi investiþii,
astfel încât sã
poatã fi efectuate
modificãri în PCA,
iar aceste modi-
ficãri sã devinã
imediat dispo-
nibile ca informaþii
în sistem.
De asemenea, sis-
temul permite ra-
portarea de cãtre
instituþiile respon-

sabile de realizarea lucrãrilor a stadiului
fiecãrei lucrãri incluse în PCA, precum ºi
identificarea (fie prin notificarea auto-
matã fie prin analize efectuate de utiliza-
tori) a conflictelor dintre lucrãri care apar
datoritã nerespectãrii programãrii apro-
bate. Funcþionalitatea necesarã raportãrii
este disponibilã pe staþiile de lucru ale
angajaþilor instituþiilor responsabile de
efectuarea lucrãrilor, în timp ce mecanis-
mul de monitorizare ºi identificare a con-
flictelor este disponibil în primul rând utili-
zatorilor din PMB.
Sistemul conþine funcþionalitatea nece-
sarã pentru înregistrarea unei lucrãri
pentru care este necesar avizul de inter-
venþie de avarie. Prin interfaþa aplicaþiei
disponibilã pe staþiile client la sediul
instituþiilor respective, utilizatorii gene-
reazã înregistrãri, care sunt salvate în
baza de date proprie a soluþiei, ºi care
corespund lucrãrilor de intervenþie avarie
pentru care se cere avizul. O datã cere-
rea de aviz analizatã, lucrãrile aprobate
sunt transferate automat în BDU (siste-
mul actual), iar sistemul comunicã auto-
mat cãtre cei care au înregistrat lucrarea
numãrul de aviz acordat în BDU pentru
lucrãrile respective, sau, dupã caz, rezul-
tatul negativ (refuzul de acordare a avizu-
lui). Ulterior se realizeazã în sistem actua-
lizarea de cãtre responsabilii de lucrãri a
stadiului lucrãrilor pentru care a fost obþi-
nut avizul, transferând aceste informaþii
automat în BDU, permiþând înregistrarea
unei cereri de prelungire a avizului acor-
dat iniþial, dacã este cazul.
Soluþia pune la dispoziþia utilizatorilor
din cadrul administratorilor de reþele ºi
a primãriilor de sector rapoarte centrali-
zatoare privind numãrul, tipul ºi stadiul
lucrãrilor de intervenþie din jurisdicþia /
în responsabilitatea fiecãreia din aceste
instituþii sau companii de utilitãþi. 
Deºi PMB estimeazã cã numãrul utiliza-
torilor soluþiei nu va depãºi ordinul zeci-
lor, soluþia a fost conceputã astfel încât
sã nu impunã nici o limitã în privinþa
numãrului de utilizatori, nici din punct de
vedere tehnic, nici din punctul de vedere
al licenþierii. Conform specificaþiilor
funcþionale, o parte din utilizatori vor
accesa funcþionalitatea din interiorul
Primãriei Municipiului Bucureºti, în timp
ce majoritatea utilizatorilor vor fi angajaþi
ai unor instituþii sau companii externe
Primãriei Municipiului Bucureºti ºi în con-
secinþã vor avea acces la funcþionalita-
tea soluþiei pe staþii de lucru situate în
interiorul instituþiilor respective. 
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Interfaþã utilizator - Înregistrarea unei avarii


