
Lumea geospaþialã

2
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Dispeceratul Integrat de Urgenþã 
rezolvã reclamaþii le bucureºtenilor

Primãria Capitalei a înfiinþat în noiembrie

un Dispecerat Integrat de Urgenþã, la care

bucureºtenii pot suna non-stop, la numãrul

gratuit 0800 800 882. Dispeceratul este

destinat intervenþiei rapide pe probleme

legate de reþelele edilitare (apã, cana-

lizare, gaz, telefonie, energie electricã,

energie termicã, transport în comun, ilu-

minat public), de drumuri (gropi, tasãri,

surpãri, canale lipsã) ºi de semaforizare.
LLuucciiaann  DDoorrrr,,  ccoonnssuullttaanntt  GGIISS  llaa  IInntteerrggrraapphh

CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess,,  a explicat pentru 

Market Watch cum funcþioneazã Dispece-

ratul Integrat de Urgenþã.

Care este soluþia care stã la baza
funcþionãrii Dispeceratului Integrat 
de Urgenþã? 

Dispeceratul a fost construit pe o plat-
formã existentã ºi funcþionalã în primãrie,
mai precis platforma e-PCA. Aplicaþia era
deja utilizatã de cãtre funcþionarii pri-
mãriei pentru emiterea avizelor de inter-
venþii pentru companiile care sunt admi-
nistratori de reþele. 

Cu ajutorul acestei aplicaþii, angajaþii
Primãriei Municipiului Bucureºti nu mai
erau nevoiþi sã introducã în Banca de Date
Urbane, în tabele Word, Excel sau pe fax,
propunerile de lucrãri transmise de com-
panii sau primãriile de sector, ci preluau
prin proceduri automatizate în Banca de
Date Urbane propunerile introduse în in-
terfaþa dedicatã de cãtre utilizatorii externi.

Prin distribuirea efortului de introduc-
ere a datelor în format electronic cãtre
fiecare instituþie externã, timpul de intro-
ducere a lucrãrilor în PCA fusese redus
semnificativ, nemaifiind dependent de
procedura manualã ºi de volumul mare de
înregistrãri centralizate la nivelul Pri-

mãriei Municipiului Bucureºti. În plus, in-
troducerea de cãtre angajaþii primãriei din
cadrul Direcþiei Coordonare Reglementare
Infrastructurã (DCRI) a datelor despre lu-
crãrile de intervenþie la avarii ºi a avizelor
corespunzãtoare a fost înlocuitã de o pro-
cedurã în doi paºi, prin care angajaþii insti-
tuþiilor care cer avizul introduc fiecare lu-
crare, iar angajaþii DCRI doar avizeazã lu-
crarea ºi preiau în Banca de Date Urbane,
prin procedurã automatã, datele introduse
în primul pas. În acest fel sunt urmãrite –
ºi verificate în teren – mult mai clar lu-
crãrile de avarii la reþele sau identificate ul-
terior acele lucrãri care nu au fost final-
izate în termen sau în parametrii de cali-
tate a lucrãrii impuºi de Primãria Municip-
iului Bucureºti. Pe aceastã aplicaþie s-a
construit un alt flux de lucru, cu funcþion-
alitãþi noi, adaptate pentru modul de lucru
de tip dispecerat.

Cum funcþioneazã mai exact 
aceastã soluþie? 

Existã un numãr de telefon unic ºi gra-
tuit la care cetãþeanul poate suna pentru a
face o sesizare de interes pentru primãrie.
Oricare din cei patru operatori care rãs-

pund la telefoane preia informaþia sau re-
clamaþia ºi o înregistreazã în aplicaþie în
câmpurile dedicate. Angajatul firmei care
opereazã reþeaua respectivã are acces la
aceeaºi aplicaþie, ceea ce înseamnã cã are
acces imediat la informaþia introdusã în
sistem de cãtre angajatul primãriei. Anga-
jatul firmei ia legãtura imediat cu compa-
nia ºi, în funcþie de situaþie, se iau mãsurile
necesare. Pentru cã sistemul informatic
utilizat de dispecerat este integrat cu cel
folosit pentru Programul Coordonator
Anual ºi cu cel care gestioneazã partea de
avarii, unele reclamaþii pot avea un rãs-
puns imediat, oferit cetãþeanului chiar la
telefon. Acest lucru e posibil deoarece ope-
ratorul vede în sistem toate avariile exis-
tente ºi stadiul lucrãrilor, iar atunci când
la telefon se raporteazã o situaþie despre
care deja primãria are informaþii din alte
surse sau când avaria e generatã de o lucra-
re existentã, operatorul are posibilitatea sã
rãspundã pe loc la întrebare sau problemã. 

Care au fost dificultãþile cu care v-aþi
confruntat de-a lungul acestui proiect? 

Din fericire, faptul cã exista deja o apli-
caþie funcþionalã care se ocupa chiar de

acest tip de probleme a scutit
echipa de multã
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bãtaie de cap ºi eforturile noastre s-au în-
dreptat imediat doar în direcþia dezvoltãrii
interfeþelor ºi funcþiilor suplimentare
cerute de noul obiectiv. Dificultãþile cu
care ne confruntãm încã þin în special de
integrarea cu sistemele companiilor care
opereazã reþele, pentru cã fiecare are pro-
priul nivel de dezvoltare al sistemului in-
formatic, deci fiecare legãturã solicitã pro-
pria soluþie de integrare, ceea ce îngre-
uneazã puþin lucrurile ºi consumã timp. În
momentul de faþã pentru fiecare companie
care comunicã cu primãria s-a gãsit o
modalitate pentru a face schimb de infor-
maþii, mai mult sau mai puþin facilã, însã
sunt probleme pe care le vom rezolva cu
timp ºi bunãvoinþã din partea tuturor. De
exemplu, pentru aplicaþia de avarii a fost
posibilã instalarea la sediul fiecãrui opera-
tor o interfaþã client prin care acesta ºi
primãria fac schimb de informaþii legate de
lucrãri ºi avarii.

Când a fost demarat acest proiect? 

Ideea iniþialã de dispecerat a fost avan-
satã de primarul general al Capitalei, Sorin
Oprescu, ºi a fost discutatã pentru prima
oarã pe 1 octombrie, iar analiza viabilitãþii
proiectului ºi a implicaþiilor acestora a
durat douã sãptãmâni dupã care ne-am
apucat efectiv de treabã.

Câte apeluri au fost primite 
pânã în prezent? 

Din fericire, e foarte simplu sã
rãspund la aceastã întrebare, deoarece
aplicaþia îmi oferã în fiecare mo-

ment statistici pe toate informaþiile de in-
teres, pe care le pot accesa foarte uºor.
Acum, joi 4 decembrie, la ora 16.30 sunt
înregistrate în sistem 3.640 de apeluri
primite de primãrie la dispeceratul nou în-
fiinþat.

Care este compania care a înregistrat
cele mai multe reclamaþii? 

Tot aplicaþia ne poate da imediat cifra
corectã. La aceeaºi orã, iatã, avem pe
primele douã locuri, 955 de reclamaþii
primite în legãturã cu Luxten ºi 842 de
reclamaþii direcþionate cãtre Administraþia
Strãzilor. 

Cum se realizeazã actualizarea infor-
maþiei (sistemul emite alerte/notificãri
automate cãtre furnizorii de utilitãþi)? 

Pentru acei operatori ale cãror sisteme
informatice sunt integrate cu aplicaþia, da,
accesul la informaþie este instantaneu.
Pentru ceilalþi mai intervin câþiva paºi,
prin care informaþia este trecutã dintr-un
sistem în altul. Chiar ºi aºa, întreaga idee
de dispecerat este subordonatã principiului
accesului imediat la informaþie, iar cei opt
angajaþi ai operatorilor de reþele lucreazã
în patru schimburi de câte ºase ore toc-
mai pentru a nu exista întârzieri în

procesarea ºi transmiterea infor-
maþiei. În ceea ce priveºte

Administraþia Strãzilor,
acest comparti-

ment a desem-
nat chiar

doi dis-

peceri pe turã ºi un dispecer ºef pe timp de
zi (12 ore).

Existã posibilitatea monitorizãrii 
stadiului lucrãrilor de reparaþii? 

Aceastã funcþie este inclusã într-un
modul de servicii electronice pe care in-
tenþionãm sã îl propunem primãriei ºi prin
care fiecare contractor de lucrare pe
arterele gestionate de primãrie sã fie
obligat sã ofere în timp real informaþii cu
privire la stadiul lucrãrii. Mai mult, dacã
acest modul va fi implementat, toate aceste
informaþii vor fi vizibile pe site-ul primã-
riei ºi fiecare cetãþean din Bucureºti va
avea acces la ele.

În viitor, poate fi acest sistem 
integrat cu sistemul naþional unic 
pentru apeluri de urgenþã 112 ºi 
alte sisteme similare? 

În momentul de faþã, serviciul 112
redirecteazã apelurile de reclamaþii la ope-
ratorul implicat prin intermediul dispece-
ratului. Sigur cã, în viitor, când Infrastruc-
tura Naþionalã de Date Spaþiale (INDS) va
fi mai viguroasã, vom putea vorbi de inte-
grarea la nivel informatic între serviciul
112 ºi celelalte dispecerate ale furnizorilor
de utilitãþi sau alte dispecerate de nivel
public. În momentul de faþã nu putem
vorbi însã de o integrare informaticã, ci
doar la nivelul datelor comunicate.

Sunt prevãzute îmbunãtãþiri ºi/sau 
extinderi ale sistemului în viitor? Dacã
da, în ce constau acestea? 

În afarã de cele menþionate mai sus se
intenþioneazã replicarea proiectului ºi in-

tegrarea cu dispecerate care sã
funcþioneze ºi la primãriile de sec-
tor, care se ocupã de alte strãzi

decât Primãria Capitalei.
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