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VIRGO – registrul virtual  
al infrastructurilor

Demarat pe 1 ianuarie 2014, 
VIRGO (VIrtual Registry 
of the under – above – on 
GrOund Infrastructures) 
este un proiect european 
finanțat prin Programul-

cadru pentru competitivitate şi inova-
ţie 2007-2013. VIRGO îşi propune să 
realizeze un registru virtual găzduit în 
cloud al infrastructurilor din câteva țări 
europene şi să dezvolte în următoarele 
36 de luni proceduri pentru pregătirea 
de hărți şi acte normative pentru a crea 
registrul în cloud şi a implementa şi 
livra servicii asociate. Din consorțiul 
VIRGO fac parte 12 parteneri din 5 țări 
europene: Italia, România, Portugalia, 
Austria şi Luxemburg, Infratel Italia fi-
ind coordonatorul acestui proiect.

Consorțiul VIRGO include companii 
private, administrații publice şi instituţii 
de învăţământ: companii IT&C precum 
Ericsson (Italia), Italdata (Italia) şi In-
tergraph Computer Services (România), 
companii de utilități, precum Portgas 
(Portugalia), EDP Distribuicao Ener-
gia (Portugalia) şi AEM COM (Italia), 
universități precum Paris-Lodron-Uni-
versität Salzburg (Austria) şi Centre 
Recherche Public Henri Tudor (Luxem-

Fie că vorbim despre infrastructuri obișnuite sau critice, 
acestea reprezintă structura de rezistență a oricărui sis-
tem. În anii care urmează, specialiștii se așteaptă la un 
ritm tot mai rapid de dezvoltare a infrastructurilor. Ast-
fel, a apărut necesitatea construirii unei baze de date cu 
informațiile despre infrastructură din Europa, care vor fi dis-
ponibile online cetățenilor. Proiectul pilot, denumit VIRGO,  
se desfășoară și cu participare românească – Primăria 
Municipiului Brașov și Intergraph Computer Services – 
și are ca obiectiv realizarea unui registru virtual al infra-
structurilor din mai multe țări europene.  Luiza Sandu

burg), administrații publice precum 
Regiunea Lombardia (Italia), Primăria 
Municipiului Braşov (România) şi Muni-
cipalitatea din Porto (Portugalia).

VIRGO – rezultate 
așteptate și impact

Registrul virtual va conține pentru 
început rezultatele a trei inițiative pilot 
desfăşurate în câteva zone europene ca-
racterizate de o densitate mare de infra-
structuri eterogene şi de factori care pot 
fi reprezentativi pentru diferite tipuri 
de zone din Uniune: Italia, Portugalia 
şi România. Gândit pentru a fi adoptat 
în viitor în întreaga Europă, proiectul 
VIRGO îşi propune să crească utilizarea 
cloud computing de către instituțiile 
publice şi să ofere noi servicii prin utili-
zarea informației publice. 

Informațiile despre infrastructurile 
subterane şi supraterane vor fi standar-
dizate pentru toți utilizatorii şi pentru 
toate țările din Europa. 

Rezultatele așteptate în urma 
inițiativelor pilot sunt: 

 • obținerea unor cunoştințe generale 
despre modul în care sunt gestionate 
infrastructurile şi o vedere de ansam-

blu a legislației corespunzătoare din 
fiecare țară europeană

 • o structură armonizată pentru un 
registru virtual european găzduit în 
cloud

 • linii directoare către diverşi acționari 
privați şi publici despre modul în 
care trebuie să fie implementat un re-
gistru virtual local/regional/național/
european în cloud

 • cartea albă a cadrului legal național/
european pentru a face registrul vir-
tual european în cloud obligatoriu în 
toate țările

 • implementarea registrului virtual în 
cloud în trei țări europene (Italia, 
România, Portugalia)

 • structura definită şi testată a regis-
trului virtual european în cloud să fie 
adoptată în toate țările europene.
Se estimează că VIRGO va avea un im-

pact asupra creşterii utilizării cloud com-
puting de către instituțiile publice, oferirii 
de servicii administrative mai rapide, de 
încredere şi transparente, stabilirii unor 
strategii comune, metodologii, standarde 
şi certificare pentru livrarea unor servicii 
cloud inovative, prin platforme „deschise”, 
dar şi capabilități îmbunătățite pentru 
companiile IT&C şi IMM-uri în ceea ce 
priveşte dezvoltarea, validarea şi creşterea 
numărului de servicii noi.

Primăria Municipiului 
Brașov – partener VIRGO

Primăria Municipiului Braşov este 
partener în cadrul proiectului Virgo şi 
coordonatorul implementării proiectu-
lui pilot în România. 

„Practic, noi suntem responsabili cu di-
seminarea la nivel naţional a proiectului şi 
rezultatelor acestuia, a propunerilor legis-
lative privind generarea şi standardizarea 
informaţiei, precum şi cu asigurarea servi-
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ciilor cloud pentru grupurile ţintă. Tot în 
sarcina noastră revine şi furnizarea infor-
maţiilor publice privind datele statistice şi 
tehnice, precum şi a informațiilor despre 
fluxurile de schimb de date dintre admi-
nistraţia publică şi companiile de utilități. 
Este o onoare că am fost aleşi în această 
poziţie de a oferi expertiza noastră pentru 
etapa de analiză şi etapa de descriere a 
bunelor practici pe această temă, la bază 
fiind proiectele noastre de gestiune a in-
formaţiei geospaţiale, derulate de-a lungul 
anilor cu partenerii locali“, menționează 
Gabriela Vlad, Şef Serviciu Informatică 
Primăria Municipiului Braşov.

În prezent, se derulează primele două 
etape ale proiectului: Situația actuală şi 
cele mai bune practici şi Analiza nevoi-
lor şi a scenariilor.

„În cadrul primului pachet, până în 
acest moment s-a realizat o primă analiză 
a situaţiei actuale din cele 27 de ţări, ana-
liză bazată pe cercetare, sondaje şi ches-
tionare. Analiza urmăreşte identificarea 
instituţiilor care deţin date (administraţia 
locală/regională/naţională), operatorii 
de utilităţi (locali/regionali/naţionali), 
identificarea tipurilor de date deţinute de 
aceştia şi modul de comunicare/schimb 
de date dintre operatorii de reţea şi ad-
ministraţie, legislaţia aplicată în ţările din 
zona de studiu etc. Pe baza rezultatelor 
analizei, prin agregarea la nivel european 
a tuturor rezultatelor rapoartelor din cele 
27 de state şi identificarea celor mai bune 

practici se vor putea stabili: soluții tehno-
logice, în scopul de a aprofunda dimensi-
unile de interoperabilitate şi posibilitatea 
de continuare, integrare/valorificare a lor 
în proiectul VIRGO; servicii pe care le va 
oferi proiectul pentru administrații locale 
şi centrale, companii de utilităţi, cetăţeni, 
mediul de afaceri“, spune Gabriela Vlad.

În paralel, se lucrează în cadrul pa-
chetului Analiza nevoilor şi a scenari-
ilor, pentru identificarea în detaliu, în 
cele trei ţări în care se implementează 
proiectul pilot, a responsabililor publici 
şi privați care administrează infrastruc-
tura, la identificarea administratorilor 
publici, legislaţiile şi analiza cadrului 
legislativ național, regional şi local, 
reglementările legale care definesc 
responsabilitățile în managementul in-
frastructurilor, seturile de date necesare, 
regulile de gestiune unitară a datelor etc. 

„Obiectivul principal al acestei eta-
pe este de a identifica cadrul legislativ 
național pentru a dispune de toate 
informațiile necesare pentru a dezvolta 
şi implementa Registrul virtual în toate 
țările europene. În acest an, se vor elabo-
ra pachetele de lucru Situaţia actuală şi 
cele mai bune practici – etapa de analiză, 
definirea standardului de gestiune a da-
telor pentru registrul virtual, generarea 
raportului final de analiză, precum şi 
pachetul Analiza nevoilor şi a scenariilor 
– analiza instituțională, a legislației pen-
tru cele trei ţări în care se va implementa 
proiectul VIRGO, identificarea operato-
rilor privați/publici care administrează 
infrastructura, identificarea administra-
torilor publici, analiza cadrului legislativ 
național, regional şi local care defineşte 
responsabilitățile în managementul infra-
structurilor. Tot aici vor fi definite studii-
le de fezabilitate şi tehnice pentru realiza-
rea seturilor de date, informațiile de bază 
pentru VIRGO. Va fi definit modelul de 
proiectare şi dezvoltare, abordarea/regu-
lile privind introducerea datelor actuale 
privind infrastructura şi cele de comuni-
care instituţională (standarde, indicatori, 
interoperabilitate), cadrul legislativ. De 
asemenea, se va realiza un prim plan 
pentru propunerea de armonizare a in-
frastructurii în țările UE, de gestionare a 
datelor, propunerea legislativă comună şi 
scenariul de implementare al VIRGO. În 
anii 2 şi 3 de implementare (2015-2016) 
se va dezvolta şi implementa proiectul 
propriu-zis“, a adăugat Gabriela Vlad.

Astfel, în cadrul pachetului 4 Con-
ceptul VIRGO design, dezvoltare şi inte-
grare, se va proiecta şi dezvolta registrul 
virtual al infrastructurii VIRGO, în cloud 
se va realiza baza de date standardizată 
pentru toți utilizatorii şi pentru toate 
țările din Europa, în scopul de a stoca 
şi gestiona datele într-o bază unitară la 
nivel european, se vor dezvolta şi testa 
funcționalitățile modulelor sistemului.

În final, va urma pachetul 5, în ca-
drul căruia se va realiza implementarea 
proiectului pilot în cele trei state – Ro-
mânia, Portugalia, Italia.

„La nivel local, odată cu implemen-
tarea proiectului, Primăria Municipiului 
Braşov va dezvolta şi optimiza comuni-
carea geospaţială inter-instituțională şi va 
participa activ la actualizarea informaţiei 
privind infrastructura, va spori calitatea 
activităților de inspecție de infrastructură 
prin dezvoltarea componentei destinată 
inspectorilor în teren. Ca o consecinţă 
firească a proiectului, se va intensifica 
schimbul de informații geospațiale între 
partenerii locali, respectiv instituțiile  
implicate în gestionarea în comun a te-
ritoriului administrativ, având în vedere 
că informaţiile vor fi disponibile oricând 
şi de oriunde, precum şi  faptul că se va 
dizolva bariera tehnologică, toate resursele 
informaţionale fiind plasate şi partajate în 
sistem cloud. La nivel naţional şi, ulterior, 
european, rezultatul final se doreşte a fi un 
management mai eficient al activităților 
legate de infrastructură, un instrument de 
asistare a deciziilor operaționale şi strate-
gice la nivel local, dar şi un nivel de trans-
parenţă mult mai mare pentru cetăţeni 
în ceea ce priveşte informaţiile legate de 
infrastructură“, încheie Gabriela Vlad. 

Consorțiul VIRGO
Infratel Italia Italia

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Italia

Italdata Italia

AEMCOM Italia

Region Lombardia Italia

Municipalitatea Brașov România

Intergraph Computer Services România

EDP DISTRIBUICAO ENERGIA Portugalia

Portgás - Soc. de Produção  
e Distribuição de Gás Portugalia

Camara Municipal do Porto Portugalia

PARIS-LODRON-UNIVERSITÄT 
SALZBURG Austria

Centre De Recherche Public  
HENRI TUDOR Luxemburg

Gabriela Vlad, Şef Serviciu Informatică  
Primăria Municipiului Braşov


