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Primãria Alba Iulia a demarat, anul trecut,
un proiect extrem de complex pentru mo-
dernizarea infrastructurii IT ºi a soluþiilor
de comunicare online ºi comunicare digi-
talizatã din cadrul primãriei. Este vorba de
implementarea unui sistem GIS pentru de-
partamentele Urbanism, Patrimoniu, Re-
gistru Agricol, precum ºi de implemen-
tarea unui sistem modern de manage-
ment al documentelor, managementul
fluxurilor de activitãþi sau arhivarea elec-
tronicã a documentelor. 

P
roiectul „Servicii eficiente de e-
administraþie ºi managementul
teritoriului pentru primãria
Alba Iulia” este cofinanþat prin
Fondul European de Dez-

voltare Regionalã, în baza contractului de
finanþare încheiat cu Ministerul Comu-
nicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale, Or-
ganism Intermediar pentru Axa Prioritarã
3 – „Tehnologia Informaþiei ºi Comuni-
caþiilor pentru sectoarele privat ºi public”,
din cadrul Programului Operaþional Sec-
torial „Creºterea Competitivitãþii Eco-
nomice – Investiþii pentru viitorul dum-
neavoastrã!”.

Asociaþia de firme câºtigãtoare a li-
citaþiei pentru acest proiect a fost com-
pusã din Industrial Software ºi Inter-
graph Computer Services. Valoarea to-
talã a proiectului este de 2.306.085 lei,
din care asistenþa financiarã neram-
bursabilã este de 1.743.654 lei. Imple-
mentarea proiectului a început în 30
septembrie 2009 ºi dureazã 17 luni.
Contractul a fost semnat pe 28 decem-
brie 2009 ºi va fi executat pânã la finalul
lunii decembrie 2010. 

„Este o practicã de peste 10 ani a
Municipiului Alba Iulia sã apeleze la
surse de finanþare externe bugetului
local, iar soluþiile nerambursabile (în
special din surse europene ºi guverna-
mentale) au fost o prioritate pentru noi,
înþelegând importanþa atragerii acestora
în dezvoltarea comunitarã a municipiu-
lui sau a serviciilor publice pe care le
oferim în comunitate”, menþioneazã
NNiiccoollaaiiee  MMoollddoovvaann,,  mmaannaaggeerr  ddee  pprrooiieecctt,,
ººeeff  SSeerrvviicciiuu  PPrrooiieeccttee  CCoommuunniittaarree,,  DDii--
rreeccþþiiaa  PPrrooggrraammee,,  PPrriimmããrriiaa  AAllbbaa  IIuulliiaa..

Sistem GIS 
pentru atragerea investitorilor

Primãria Alba Iulia va crea, astfel,
baze de date despre teritoriu, care vor
constitui punctul de plecare pentru re-
alizarea Bazei de Date Urbane a Mu-
nicipiului Alba Iulia. 

De asemenea, odatã cu imple-
mentarea soluþiilor GIS, primãria sperã
sã atragã un numãr mai mare de investi-
tori, prin oferirea posibilitãþii de acces

direct ºi de la distanþã la informaþii de
interes economic ºi general, prin
vizualizarea unor hãrþi tematice prin in-
termediul Portalului Internet. Posibilii
investitori vor putea vizualiza regle-
mentãrile specifice de urbanism ºi de
identificare a zonelor cu potenþial in-
vestiþional. Pentru municipiul Alba
Iulia acest lucru reprezintã un avantaj
competitiv faþã de alte Unitãþi Admi-
nistrativ Teritoriale din aceeaºi regiune,
care nu dispun de mijloace de „marke-
ting” online.

Soluþia GIS se integreazã la nivel de
urbanism cu soluþia de document ma-
nagement ºi la nivel de patrimoniu cu o
soluþie de patrimoniu, care rezolvã
partea de încadrare bugetarã. În ceea ce
priveºte registrul agricol existã atât o
aplicaþie economicã, registrul agricol
economic, cât ºi registrul agricol
geospaþial.

Unul dintre principalele avantaje ale
creãrii unei baze de date unice este cã
mai multe departamente contribuie cu
informaþii, care pot fi vizualizate ime-
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„Beneficiarii proiectului sunt cetãþenii
Municipiului Alba Iulia, alte persoane fi-
zice ºi juridice care deþin proprietãþi în
Municipiul Alba Iulia, investitori privaþi,
personalul aparatului de specialitate al
primarului, precum ºi angajaþii serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local.
Ne preocupã îmbunãtãþirea calitativã ºi
eficientã a relaþiei cu toþi beneficiarii 
activitãþilor noastre, dar ºi adaptarea 
logisticii comunicaþionale din Primãrie la
cerinþele unei administraþii locale refor-
mate, capabile sã susþinã procesul de
descentralizare ºi compatibilã cu evoluþi-
ile din domeniul tehnologiei informaþi-
ilor”, a declarat MMiirrcceeaa  HHaavvaa,,  pprriimmaarruull
MMuunniicciippiiuulluuii  AAllbbaa  IIuulliiaa..  

Alba Iulia se transformã în 
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diat ce sunt introduse. Este vorba,
aºadar, de fluxuri de lucru corelate, iar
informaþia poate fi consultatã imediat
pentru luarea de decizii. Un alt avantaj
este cã o parte din informaþie pot fi dusã
ºi cãtre cetãþeni, ori sub forma unui por-
tal public, ca în cazul Primãriei Alba
Iulia, ori sub forma unui centru de in-
formare pentru cetãþeni.

„Toate soluþiile GIS, precum ºi cele-
lalte componente ale proiectului (de ex-
emplu managementul fluxului intern de
documente, ghiºeul virtual) au fost alese
din motivaþia strategicã a managemen-
tului Primãriei ºi Consiliului Local de a
fructifica avantajele tehnologiei ºi infor-
maþiei, în interesul transparentizãrii ºi
eficientizãrii serviciilor publice, pe care
le oferin cetãþenilor, agenþilor eco-
nomici, altor instituþii cu care interre-
laþionãm în activitãþile noastre. Docu-
mentele de dezvoltare  ale Municipiului
Alba Iulia consacrã în contextul opþiunii
de bunã guvernare ºi administraþie pub-
licã modernã, importanþa digitalizãrii
informaþiilor vehiculate de cãtre admi-
nistraþia publicã localã, creºterii calitãþii
ºi celeritãþii transmiterii acestora cãtre
cei interesaþi ºi, nu în ultimul rând, ac-
cesibilitate crescutã în dobândirea lor”,
mai spune NNiiccoollaaiiee  MMoollddoovvaann..

Pentru instituþie, beneficiile sunt
evidente: reducerea costurilor de furni-
zare a informaþiilor ºi serviciilor, creºte-
rea eficienþei muncii – timp mai scurt de
procesare, reducerea aglomeraþiei de la
ghiºee, reducerea numãrului de erori ºi

plângeri, colectarea mai rapidã a infor-
maþiilor ºi taxelor de la cetãþeni, posibi-
litãþi de creare a unor servicii noi, de in-
tegrare a proceselor, de automatizare etc. 

La rândul lor, cetãþenii vor avea ac-
ces direct la informaþii de interes public
prin Portalul Internet al Primãriei ºi vor
evita astfel procedurile birocratice prin
reducerea timpului de rezolvare a solici-
tãrilor ºi a numãrului de deplasãri nece-
sare pentru rezolvarea unei probleme.

„Aº vrea sã rezum foarte simplu
avantajele soluþiilor IT propuse prin
proiectul nostru de cele douã firme – E-
Prim@ria@ Alba Iulia la un click dis-
tanþã! Accesul direct, în timp real, 24 de
ore din 24, simplu, comod, gratuit la
baza de date urbane a oraºului – propri-
etãþi, utilitãþi stradale, patrimoniu,
regimuri de construire, inventare, la
certificate, avize, acorduri, rãspunsuri la
petiþii etc.”, adaugã NNiiccoollaaiiee  MMoollddoovvaann..

Planuri de viitor

Foarte încântat de beneficiile sis-
temului GIS pe care îl implementeazã,
primarul municipiului Alba Iulia se
gândeºte deja la extinderea acestuia, cu
soluþii specifice pentru Poliþia Comuni-
tarã ºi gestiunea investiþiilor.

„Evident cã intenþia noastrã este de a
extinde acest proiect. Subsumabil Stra-
tegiei de informatizare a administraþiei
locale a Municipiului Alba Iulia (2007),
opþiunea de continuare a fost deja ma-
terializatã într-o altã aplicaþie, care a
fost depusã spre finanþare în cadrul POS
CCE. Axa 3. DMI.3.2, în toamna anului
2009. În prezent, aplicaþia este în faza
de evaluare tehnico-economicã. Con-
tinuarea are la bazã un buget de peste 1
milion de euro ºi se referã esenþialmente

la extinderea funcþionalitãþilor siste-
melor existente ºi a numãrului de de-
partamente utilizatoare ale acestor
soluþii, cât ºi la implementarea unor noi
platforme tehnologice care sã com-
pleteze arhitectura sistemului infor-
matic existent. În cazul GIS, este vorba
de extinderea funcþionalitãþilor GIS
pentru alte compartimente din cadrul
Primãriei, prin care sã se permitã atât
accesul acestora la Baza de Date Urbane
existentã, cât ºi îmbogãþirea bazei de
date urbane cu informaþii specifice altor
compartimente ale Primãriei – infor-
maþii care pot fi oferite ºi cetãþenilor,
prin publicarea hãrþii digitale în Por-
talul internet al instituþiei”, spune
NNiiccoollaaiiee  MMoollddoovvaann..

Proiectul îºi propune furnizarea de
servicii publice on-line cãtre cetãþeni ºi
mediul de afaceri, prin intermediul unui
Dispecerat, a unei soluþii CRM ºi a inte-
grãrii serviciilor electronice în Portalul
internet al instituþiei, precum ºi eficien-
tizarea activitãþilor interne ale Primãriei,
utilizând mijloace specifice IT&C, prin
extinderea sistemului de managementul
documentelor, de gestiune geospaþialã a
informaþiei, prin implementarea unei
soluþii software pentru management al
activitãþilor de asistenþã socialã ºi prin
implementarea unor facilitãþi de lucru
colaborativ în Portalul intranet al insti-
tuþiei (acces integrat la aplicaþiile sis-
temului informatic construite în
tehnologie web, pentru obþinerea de in-
formaþii integrate din mai multe subsis-
teme funcþionale: CRM, Managementul
documentelor, GIS; lucru colaborativ cu
documente ºi planificarea programului
de lucru pentru angajaþii Primãriei).

� LUIZA SANDU
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�� FUNCÞIONALITÃÞI ªI BENEFICII ALE PROIECTULUI
- Centralizarea tuturor informaþiilor despre cetaþeni 
- Realizarea unui Dispecerat multimodal de relaþii cu cetãþenii (Dispecerat pentru
servicii municipale)

- Extinderea capabilitãþilor de management electronic al documentelor ºi de acces 
la arhiva electronicã de documente pentru toþi angajaþii Primãriei, eficientizarea
fluxurilor interne de documente. 

- Extinderea funcþionalitãþilor GIS pentru alte compartimente din cadrul Primãriei
- Realizarea unui Portal intranet
- Modernizarea ºi creºterea capacitãþii Serviciului de Asistenþã Socialã 
- Modernizarea infrastructurii hardware ºi software de bazã
- Creºterea securitãþii sistemului informatic ºi a datelor gestionate de acesta

Nicolaie Moldovan, 
manager de proiect


