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Aceastã afirmaþie vine de la unul
din birourile de la care nu te
aºtepþi neapãrat sã fie afectat 
de implementarea unei soluþii  
geospaþiale. Ce va aduce nou 
soluþia pentru activitatea 
de achiziþi i  publice?

Primul lucru care îmi vine în minte este cã
poþi afla în orice moment dacã o firmã con-
tractantã sau ofertantã are datorii la buge-
tul local. De exemplu, pot vizualiza pe ecra-
nul calculatorului meu situaþia impozitelor
pentru a vedea dacã firma respectivã este
compliantã cu participarea la o anumitã
licitaþie, fãrã sã mai aºtept un raport scris
de la Direcþia de Taxe ºi Impozite. Înainte
de implementarea acestei soluþii, pentru
fiecare licitaþie trebuia sã solicitãm pentru
fiecare participant un certificat de la Di-
recþia Fiscalã pentru care acesta trebuia sã
întocmeascã o cerere, sã o depunã la biroul
respectiv ºi sã aºtepte emiterea documen-
tului care ne arãta care este situaþia datori-
ilor firmei. Dura destul de mult ºi oricând
puteau sã aparã datorii chiar în perioada
în care se emitea certificatul. Acum putem
introduce Codul Unic de Identificare în
baza de date a Direcþiei Fiscale ºi vizuali-
zãm imediat situaþia financiarã a com-
paniei vizate. La fel, pot afla imediat ce
contract are încheiat orice firmã cu Primã-
ria, fie cã este unul de redevenþã, de achizi-
þie publicã, de concesiune sau pur ºi simplu
de închiriere.
O altã activitate eficientizatã semnificativ
este cea inversã, de evidenþã a contractelor
încheiate de Primãrie cu diverse alte insti-
tuþii, private sau nu. Faptul ca acum toate
contractele sunt sistematizate pe categorii
în soluþia integratã cu toate departamente-
le din primãrie ne permite nouã sã putem
face raportãri ”la minut” din cele mai diver-
se, cum ar fi pe tipuri de contracte, pe ca-
tegorii de contractanþi, pe cuantumuri de
sume implicate etc etc, putem practic sã ge-
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nerãm orice listã, orice cãutare, pe orice cri-
teriu pentru care existã informaþie în baza
de date. Nu întâmplãtor am spus ”la minut”,
pentru cã rapiditatea cu care putem face
acest lucru acum nu e deloc de neglijat.

Înainte aveam aceste informaþii într-un
fiºier Excell sau Access ºi ca sã generãm un
raport cerut pe anumite criterii putea dura
ºi pânã la o jumãtate de orã, ca sã nu mai
vorbesc de faptul cã pânã în 2003 prelu-
cram aceste informaþii direct din registrele
de hârtie þinute de funcþionari. Cred cã vã
puteþi imagina cam cât ne lua atunci...
Dar poate cel mai important lucru este cã
noua soluþie permite tuturor birourilor din
direcþie sã comunice între ele ºi sã schimbe
date. Asta ne permite de exemplu sã cãu-
tãm cu uºurinþã anumite clauze prevãzute
în contractele gestionate ºi care se referã la
anumite situaþii pe care dorim sã le identi-
ficãm la un moment dat. În plus, aceasta
face posibilã întocmirea de rapoarte cãtre
management care sintetizeazã informaþia

din mai multe birouri, lucru destul de greu
de realizat înainte.
Un alt aspect al vieþii noastre uºurat ºi opti-
mizat în mãsurã considerabilã de soluþia
geospaþialã este micºorarea timpului nos-

tru de rãspuns la cerinþele autori-
tãþilor naþionale care ne contro-
leazã activitatea. Ministerul Fi-
nanþelor, Autoritatea Naþionalã
de Reglementare ºi Monitorizare
a Achiziþiilor Publice (ANRMAP)
ne solicitã regulat rapoarte de ac-
tivitate, iar noi suntem obligaþi

prin lege sã le furnizãm la timp ºi corect.
Cum fiecare din aceste instituþii are cerinþe
proprii de alcãtuire a acestor rapoarte, pe
tip de proceduri, pe contracte, pe licitaþii,
produse, servicii, lucrari etc., o mare parte
din activitatea noastrã era dedicatã înainte
constituirii ºi verificãrii documentelor soli-
citate. ªi acestea sunt doar institutiile cãtre
care ne subordonam pe linie administra-
tivã, dar sunt ºi instituþii nonguvernamen-
tale care, în virtutea dreptului la informaþie
public ne cer rapoarte pe care noi suntem
obligaþi sã le generãm în maxim 30 de zile.
Acest lucru se poate întâmpla în perioade
aglomerate, ceea ce duce la suprapuneri
care trebuie rezolvate concomitent cu ace-
leaºi resurse umane. Acum sistemul infor-
matic îmi permite, de exemplu, sã transmit

în timp cãtre FPIMM (Fundaþia pentru Pro-
tejarea Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii) ori-
ce liste îmi cer, fie cã este vorba despre si-
tuaþia cererilor de ofertã pe o anumitã pe-
rioadã, a licitaþiilor din anul trecut sau a
produselor si serviciilor achiziþionate cu
valori pânã în 40 de mii de euro. Întocmi-
rea tuturor acestor situaþii sintetice ocupã
acum un timp mult mai redus ºi mai puþinã
implicare a factorului uman, ceea ce, de ce
sã nu recunoaºtem, micºoreazã ºi proba-
bilitatea strecurãrii de erori în informaþiile
livrate.
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Pare destul de neobiºnuit, 
poate chiar puþin forþat ca 
managementul contractelor sã se
realizeze într-o soluþie geospaþialã.
De ce s-a ales aceastã opþiune?

Esenþa oricãrui sistem geospaþial este inte-
grarea informaþiilor geografice cu cele
alfanumerice, ceea ce permite un manage-
ment complet ºi complex al informaþiei la
nivelul întregii instituþii. În GIS sunt sto-
cate toate datele cu referinþã geospaþialã
care alcãtuiesc patrimoniul public sau pri-
vat al municipiului gestionate de comparti-
mentele din cadrul primãriei. Fie cã se exe-
cutã lucrãri asupra acestora sau sunt
închiriate, concesionate, toate aceste ele-
mente cu referinþã spaþialã fac obiectul
unui contract. Spre exemplu, terenurile
aflate în patrimoniul primãriei pot fi con-
cesionate sau pot fi obiectul unui contract
de asociere, arterele pot fi obiectivele unor
lucrãri de reabilitare, modernizare, salu-
brizare etc. Cu alte cuvinte, marea majori-
tate a obiectelor la care se referã aceste

contracte sunt elemente geospaþiale, iar
gestiunea lor implicã, ca un prim pas,
introducerea în sistem a informaþiilor
despre contractul în baza cãruia obiectul
spaþial a fost creat sau a suferit o modifi-

care. Astfel, informaþiile legate de aceste
documente reprezintã un atribut pe care
un obiect geospaþial îl poate avea la înreg-
istrarea în sistem, iar existenþa acestor
atribute în criteriile de analizã permite
obþinerea unor tablouri de bord complete
care sã ofere managerului o viziune clarã
asupra stãrii patrimoniului administrat,
din toate punctele de vedere. În plus, prin
integrarea acestor informaþii, un manager
poate utiliza soluþia geospaþialã nu doar
pentru a avea o privire de ansamblu a ceea
ce existã ”aici ºi acum”, ci poate urmãri
evoluþia statutului ºi regimului de
exploatare a bunurilor administrate atât în
timp, cât ºi la nivelul parcursului prin
întreaga instituþie. Acest tip de analize îi
poate oferi informaþii foarte importante
care sã stea la baza fundamentãrii decizi-
ilor viitoare de administrare a teritoriului
ºi de planificare a actului administrativ.
(Ne-a rãspuns GGaabbrriieellaa  RRooggoozz  – Manager de
proiect pentru implementarea soluþiei
geospaþiale la Primãria Municipiului Braºov)

Gabriela Rogoz 
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Despre ce volum de informaþie 
gestionatã vorbim în birourile
Achiziþi i  Publice?

Pe parcursul unui an, Primãria Municipiu-
lui Braºov deruleazã, în medie, în jur de
350 de contracte de bazã, ceea ce înseam-
nã cã în acest numãr nu sunt incluse actele
adiþionale ºi clauzele lor de care trebuie sa
þinem cont în activitatea de management a
acestor contracte. Vorbim aici de toate con-
tractele gestionate de primãrie, ceea ce
înseamnã nu numai achiziþii publice, dar ºi
contracte de concesiune, închiriere, vânza-
re-cumpãrare, de retransmitere de energie
electricã, comodat etc. Deºi principala
noastrã activitate este de demarare ºi orga-
nizare a procedurilor de achiziþie publicã,
nu putem ignora ºi aceste alte tipuri de
contracte în care informaþia trebuie orga-
nizatã, sintetizatã, selectatã, în funcþie de
anumite obiective sau cerinþe. Oricum,
ideea este cã acum introducem informaþi-
ile relevante legate de aceste contracte
(prevederi, clauze, termene, sume etc) în
soluþia informaticã, ceea ce ne permite sã
identificãm în câteva secunde un anumit
act sau o listã cu contractorii care au în co-
mun o anumitã clauzã, de exemplu, ceea ce
duce iarãºi, nu doar la economii foarte
mari de timp, dar ºi la posibilitatea rea-

lizãrii de analize statistice care ne oferã
informaþii suplimentare despre calitatea
muncii noastre.

Dacã soluþia geospaþialã vã
scuteºte de atâta muncã, ce veþi
face cu timpul rãmas liber?

Ooo, asta nu e o problemã, avem cum sã îl
utilizãm! Mai precis, îl vom putea dedica
atât optimizãrii aspectelor calitative ale
muncii noastre, acolo unde calculatorul nu
poate interveni, dar ºi rezolvãrii unor sarci-
ni noi, cum ar fi faptul cã, de la 1 ianuarie
2007, institutia noastra trebuie sã publice
orice achiziþie publicã în SEAP (Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice). Pare simplu,
însã procedura este destul de laborioasã,
presupune destul de mult timp, începând cu
elaborarea anunþului într-o anumitã formã,
trecând prin trasmiterea ºi acceptarea aces-
tuia de cãtre Autoritatea Naþionalã de
Reglementare ºi Monitorizare a Achiziþiilor
Publice, ºi terminând cu publicarea efectivã
in SEAP, Monitorul Oficial al României
partea a VI-a si Jurnalul Uniunii Europene.
Þinând cont cã nici o procedurã de achiziþie
publicã nu poate fi demaratã înainte de
publicare, aceste anunþuri au ºi un nivel de
prioritate mare, ceea ce face necesarã dispo-
nibilizarea de resurse care sã poatã sã se

ocupe în timp util de publicarea lor. Imple-
mentarea soluþiei geospaþialã ne oferã acce-
sul tocmai la aceste resurse.

Ce înseamnã integrarea în UE pentru
birourile de Achiziþi i  Publice?

Ca pentru orice altã instituþie publicã, acest
statut nou al României vine cu elemente
noi de care trebuie þinem cont, dar ºi cu
schimbãri de naturã proceduralã. De exem-
plu, acum avem obligativitatea publicãrii în
Jurnalul Oficial al UE (JOUE) al tuturor
anunþurilor care implicã sume ce depãºesc
125 000 de euro la produse ºi servici ºi 5
milioane la lucrãri. Faptul cã acum avem
toate aceste informaþii într-o bazã de date
integratã face ca toate raportãrile la
ANRMAP sã se desfãºoare mult mai eficient.
În plus, obligativitatea de a fi echidistant
faþã de toþi membrii Uniunii, acum mai
mult ca niciodatã, impune o transparenþã a
actului decizional public care înseamnã în
primul rând acces rapid ºi complet la datele
publice. Datoritã noului sistem putem crea
acum rapoarte mult mai uºor pe care sã le
punem la dispoziþia celor care doresc sã
consulte situaþia existentã. Pentru cã solic-
itãri chiar existã ºi probabil vor fi chiar ºi
mai multe de acum înainte.

� Gabrie l  Vas i le
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