
lumea geospaþialã

Cum aþi ajuns la concluzia 
cã trebuie sã implementaþi 
aceastã soluþie geospaþialã?

Gabriela Vlad: Perioada de informare
despre proiectele GIS ºi definirea ne-
cesitãþilor pot spune cã s-a derulat la
Primãria Braºov în perioada 1997-
2004. Noi, informaticienii, am aflat
despre tehnologia GIS prin seminarii,
conferinþe (aici a avut un foarte mare
rol ANIAP), schimburi de experienþã,
cãrþi, reviste. De asemenea, proiectele
GIS au început sã fie subiect de interes
pentru arhitecþii ºefi (aici au avut un
rol determinant Asociaþia Arhitecþilor
ªefi din România, Asociaþia Municipi-
ilor din România, etc). La nivel mana-
gerial, primarii, viceprimarii ºi direc-
torii direcþiilor tehnice au avut prilejul
ca, în cadrul unor delegaþii în þarã sau
strãinãtate, sã primeascã informaþii
despre diverse Proiecte GIS, sã
cunoascã utilitatea ºi eficienþa lor. În
anul 1998, a existat o iniþiativã de
parteneriat între Primãrie, Consiliul
Judeþean, Institutul Proiect Braºov ºi
o firmã austriacã în sensul realizãrii
unui Sistem Informatic Geografic
pentru Municipiul Braºov (nu s-a fina-
lizat). De atunci, Primãria Braºov a
beneficiat de o mulþime de prezentãri
ºi oferte din partea firmelor din þarã
ºi din strãinatate specializate în colec-
tarea, organizarea ºi gestionarea da-
telor geospaþiale. Tot în acea peri-
oadã, s-a dezvoltat ºi un proiect pilot
care a acoperit o suprafaþã de peste

25 hectare din Municipiul Braºov,
constituind astfel un început de abor-
dare a acestui proiect. Acumularea de
informaþii despre acest gen de pro-
iecte, a condus treptat la o maturizare
a înþelegerii necesitãþii ºi eficienþei
unui Sistem Informatic Geografic.
Fãcând o analizã a diverselor acti-
vitãþi din Primãrie care au lucrat
întotdeauna cu hãrþi clasice, a rezultat
cã numãrul lor este deosebit de mare,
de unde nevoia stringentã pentru o
bunã organizare, gestionare ºi admi-
nistrare a datelor geospaþiale.

Aþi întâmpinat dificultãþi în procesul 
de aprobare/abordare a proiectului? 

Gabriela Vlad: Cronologic, a urmat o
perioadã de definire a modului de
abordare (anul 2004). 
În august 2004, s-a finalizat un „Studiu
de fezabilitate“, apoi s-au aprobat indi-
catorii tehnico-economici, care vor sta
la baza planului de lucru de realizare ºi
implementare a „Proiectului GIS al
Municipiului Braºov”, pe perioada
2004-2008. Aspectele abordãrii nu au
fost complet definitivate. Astfel, s-a
constituit un grup intern de lucru care
ºi-a propus sã intre în detaliile abor-
dãrii ºi sã creeze o strategie generalã a
proiectului privind detaliile tehnice
(cum sã etapizãm fazele tehnice im-
portante, dependenþa dintre ele, fires-
cul implementãrii proiectului, pas
dupã pas), aspectele financiare, grafi-
cul general de lucrãri, stabilirea obiec-
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tivelor principale, compartimentele ºi
persoanele care promoveazã ºi susþin
anumite faze tehnice.  
Începând cu anul 2004, proiectul GIS
s-a bucurat de susþinerea totalã din
partea echipei de conducere a PMBV,
fiind situat în primele 5 proiecte
majore, prioritare în strategia de dez-
voltare a oraºului pe perioada 2004-
2008.

Cum vã aºteptaþi sã îmbunãtãþeascã
activitatea primãriei aceastã soluþie
geospaþialã?

Gabriela Vlad: Acest proiect este cerut
de majoritatea activitãþilor din cadrul
Primãriei Braºov, de serviciile oferite
cãtre cetãþeni ºi de activitãþile instituþi-
ilor din oraº care administreazã infor-
maþie geograficã. Factorii de decizie
ºtiu cã implementând un astfel de pro-
iect vor rezolva mult mai bine diverse
probleme ºi la nivel managerial: strate-
gii de dezvoltare a teritoriului, proiec-
te de urbanism, cadastru imobiliar,
managementul utilitãþilor, manage-
mentul circulaþiei, planificarea ºi
urmãrirea investiþiilor etc.
Proiectul se încadreazã în programul
de dezvoltare al Sistemului Informa-
tic Integrat din cadrul Primãriei Bra-
ºov, urmând a fi utilizat de cãtre
toate compartimentele Primãriei.
Proiectul reprezintã o modalitate de
concretizare a strategiei de moderni-
zare a Administraþiei Publice Locale
privind transparenþa, diminuarea bi-
rocraþiei ºi accesul facil la date. Sis-
temul va asigura culegerea de date
geospaþiale, prelucrarea ºi organi-
zarea lor într-un depozit de date unic
ºi va oferi informaþii geografice la
nivelul Municipiului Braºov.

Prin ce se deosebeºte 
aceastã soluþie de celelalte 
implementate de ICS pânã acum?

Doina Zamfirescu: Fiecare soluþie este
unicã, pentru cã fiecare instituþie pen-
tru care dezvoltãm sisteme IT are pro-
priul specific, propriile particularitãþi,
chiar dacã vorbim de douã primãrii
care au de gestionat teritorii similare
în mãrime. Nici acest proiect nu face
excepþie. Comparabilã prin complexi-
tate doar cu cea implementatã de noi

la Primãria Bucureºti, soluþia de la
Braºov are trãsãturi specifice genera-
te de particularitãþile fluxurilor de lu-
cru ale instituþiei, de cele ale teritoriu-
lui gestionat, dar ºi de modul de abor-
dare a administrãrii acestuia ºi chiar
de structurã organizatoricã.

Despre ce nivel de complexitate 
vorbim când discutãm despre soluþia
geospaþialã de la Braºov?

Gabriela Rogoz: Cred cã vã puteþi face
o idee destul de clarã aflând cã pro-
iectul va fi implementat în 36 servicii
din cadrul primãriei, 10 servicii pu-
blice subordonate Consiliului Local ºi
o societate în subordinea Consiliului
Local (care are în administrare patri-
moniul silvic al PM Bv). Soluþia mode-
leazã aproximativ 137 procese/fluxu-
ri, cu 571 de straturi de informaþii ºi
4701 de atribute asociate. Practic, vor-
bim de un volum foarte mare de infor-
maþie, gestionat de Sistemul Infor-
matic Geografic care realizeazã inte-
grarea datelor existente în sistemul de
gestiune a impozitelor ºi taxelor sau a
documentelor, cu sistemul de gestiune
financiarã, cel de evidenþã informati-
zatã a persoanei ºi altele.

Ce servicii publice sunt vizate în final? 
Gabriela Vlad: Ne referim atât la ser-
viciile publice aflate în subordinea
Consiliului Local, în care sunt imple-
mentate fluxuri din banca de date
urbane, cât ºi la Regiile de utilitãþi ºi
Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imo-
biliarã, cu ambele urmând a se face
schimb de date prin intermediul unei
aplicaþii de tip ePCA. Au fost deja
organizate întâlniri cu reprezentanþii
companiilor de utilitãþi ºi au fost dis-
tribuite chestionare de analizã a nece-
sarului de comunicare de informaþie
geospaþialã între Primãrie ºi celelalte
instituþii sau companii. Pe baza rezul-
tatelor acestor analize, au fost luate
decizii de proiectare a unui meca-
nism de schimb de informaþii geo-
spaþiale interinstituþional. 

Doina Zamfirescu: Pentru a proiecta o
soluþie de inter-operabilitate a institu-
þiilor ºi companiilor din Municipiul
Braºov în utilizarea informaþiilor geo-

spaþiale, s-a pornit de la premiza cã
fiecare organizaþie are nevoi informa-
þionale specifice (care genereazã un
nivel de date specifice, neinteresante
pentru celelalte organizaþii), dar cã
existã un nivel de nevoi comune la
nivelul întregului municipiu, precum
ºi situaþii de douã sau mai multe orga-
nizaþii care au astfel de suprapuneri.
De aceea, noi am propus instituþio-
nalizarea unui mecanism de schimb
de date pe o arhitecturã de tip ”stea”
în care Primãria joacã rolul de hub. În
acest fel, Primãria ar asigura colec-
tarea la intervale regulate, conform
unei proceduri ºi a unor reguli
agreate, a setului individual de date
de la fiecare instituþie participantã, pe
care l-ar asambla apoi, inclusiv pe
baza contribuþiei proprii cu date, într-
un pachet comun de date pe care apoi
l-ar distribui tuturor celorlalþi parte-
neri. Separat, pe baza regulilor de
acces restricþionat la date, precum ºi
în funcþie de nevoile particulare ale
diverselor instituþii, ar asambla ºi pa-
chete individualizate de date, pe care
l-ar transmite instituþiei vizate.

Gabriela Vlad: Dacã însã vorbim de
serviciile publice cãtre cetãþeni, o se-
rie de date utile vor fi puse la dispozi-
þia publicului pe un portal web cu in-
formaþie geospaþialã în care toatã su-
prafaþa activã a ecranului va conþine
informaþie de tip hartã. Printr-un sim-
plu click pe un obiect, în caseta de de-
talii se vor afiºa informaþii amãnun-
þite despre acel obiect, de la informaþii
despre obiective turistice, lucrãri pe
artere, graficul de dezãpezire ºi pânã
la prezentarea unor oportunitãþi de
tipul licitaþii de concesiune sau vân-
zare de spaþii ºi terenuri din domeniul
public cu localizarea pe hartã a loca-
þiei respective. Mai mult, orice vizita-
tor va putea efectua mai multe cãutãri
consecutive, de fiecare datã harta afi-
ºând ultima cãutare, însã pãstrând în
legendã obiectele din cãutãrile ante-
rioare, pentru le putea reafiºa. În fine,
aplicaþia va oferi ºi alte facilitãþi care,
sperãm noi, îl vor surprinde în mod
plãcut pe cetãþeanul interesat de
informaþii despre Municipiul Braºov.
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