
Gestiunea resurselor comunei Nadeº 
se realizeazã cu o soluþie geospaþialã dezvoltatã

de Intergraph Computer Services

Î
n premierã în România, infor-
maþiile geospaþiale ale între-
gului judeþ sunt integrate într-

o bazã de date unicã

Odatã finalizatã prima etapã de dezvol-
tare a sistemului de management al
informaþiilor geospaþiale al Consiliului
Judeþean Mureº, o extensie fireascã de
continuare a fost soluþia dezvoltatã
pentru comuna Nadeº. Soluþia geo-
spaþialã dezvoltatã la nivelul comunei
este primul pas într-un proces de
actualizare/centralizare a datelor din
teritoriu, astfel încât fiecare unitate
administrativ-teritorialã componentã
sã fie conectatã la nodul central de la
Consiliul Judeþean Mureº. De altfel,
obiectivul final al Consiliului Judeþean a
fost dezvoltarea unei structuri standar-
dizate care permite oricãrei primãrii de
comunã care ar folosi soluþia geo-
spaþialã sã furnizeze date consiliului
judeþean, printr-o aplicaþie automati-
zatã fãrã prelucrãri suplimentare. În
timp, pe mãsurã ce procesul de infor-
matizare al comunelor din judeþ va
avansa ºi fiecare va avea propriul
sistem informatic, va fi creatã baza de
date tehnice a întregului judeþ cu care
toate instituþiile interesate vor putea sã

lucreze într-un mod mult mai eficient ºi
cu economii semnificative de resurse.

Constantin Moga, ºeful serviciului infor-
matic al CJ Mureº: „Iniþiativa comunei
Nadeº este una de pionierat la nivelul
judeþului ºi nu pot decât sã îmi exprim
speranþa cã exemplul lor va fi urmat de

toate celelalte unitãþi administrative.
Datele provenite din teritoriu sunt de inte-
res nu numai pentru direcþia de urbani-
sm, dar ºi pentru alte departamente ale
consiliului judeþean. În momentul în care
toate unitãþile administrative vor contri-
bui cu informaþiile locale, vor fi create
toate premisele pentru o fundamentare

Consultarea regulamentului de urbanism pentru unitatea administrativã Nadeº 
în scopul eliberãrii autorizaþiilor de construire sau consultarea detaliilor tehnice ale 

clãdirilor pentru emiterea propunerilor de proiecte de dezvoltare a infrastructurii edilitare

Gestiunea uunitarã aa ttuturor rresurselor ccomunei NNadeº
(imobile, ppopulaþie, aagenþi eeconomici, ttaxe ººi iimpozite, vvenit
minim ggarantat, rreglementãri uurbanistice, ttaxe ººi iimpozite)

Folosirea ooptimã aa ssistemului iinformatic eexistent pprin iinte-
grarea aaplicaþiilor ggrafice ººi nnon-ggrafice.  

Realizarea dde aanalize sstatistice îîn fformat hhartã ccare sse
actualizeazã aautomat ppe bbaza aatributelor aalfa nnumerice
nou iintroduse îîn pprogramele eexistente.

Posibilitatea dde aanalizã aad-hhoc aa ddatelor rreferitoare lla oo pper-
soanã ((situaþia tterenurilor ddin pposesie, aa ttaxelor aachitate
etc.)

Datele ddin pprogramele iinformatice eexistente aau ffost ccentra-
lizate lla nnivelul cconducerii îîntr-oo iinterfaþã sstandardizatã ººi
unitarã

Asigurarea ttransparenþei ººi aa ccorectitudinii aactului ddecizio-
nal pprin ffolosirea ccorectã aa ddatelor rreale

Realizarea dde aanalize sstatistice îîn fformat hhartã ccare sse

actualizeazã aautomat ccu ddatele nnou iintroduse îîn pprograme-
le eexistente

Posibilitatea dde aanalizã aad-hhoc aa ddatelor rreferitoare lla oo pper-
soanã ((situaþia tterenurilor ddin pposesie, aa ttaxelor aachitate
etc)

Colaborarea iinterdepartamentalã ººi iinter-iinstituþionalã pprin
actualizarea BBãncii dde DDate TTehnice aa CCJ MMureº ccu ddate lla
nivel dde uunitate aadministrativã ccomponentã. IInformaþiile
încãrcate lla pprimãria NNadeº ssunt ttransferate ppe sserverul CCJ
Mureº iinformaþiile pputând ffi ggestionate ppe ssoluþia eexistentã
aici ccu aajutorul ttehnologiei GGeoMedia WWebMap

Oferirea pposibilitãþii ppentru cconducerea CCJ MMureº dde aa eefec-
tua aanalize ccomparative lla nnivelul îîntregului jjudeþ

Programarea eeficientã aa aactivitãþilor, ddupã pprioritãþi llegate
de sstarea ttehnicã, ffactorii ddemografici, iistoricul llucrãrilor, 
analize sspecifice ((de ttrafic, dde iimpact).

Generarea rrapoartelor îîntr-oo fformã iintuitivã ººi aavând mmereu
ca rrezultat ddatele aactualizate.
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obiectivã a deciziilor legate de strategiile
pe termen scurt, mediu ºi lung de dezvol-
tare spaþialã a judeþului.”

De la bun început echipa de implemen-
tare a ºtiut cã nu este vorba de o simplã
soluþie geospaþialã cu obiective punc-
tuale, legate de un singur departament.
Clientul dorea un sistem care sã eficien-
tizeze activitatea în întreaga instituþie,
drept pentru care sistemul geospaþial a
fost integrat cu alte soluþii aplicaþii alfa-
numerice existente (taxe ºi impozite,
registru agricol, venit minim garantat)
într-un ansamblu unitar ºi accesibil con-
ducerii Primãriei printr-o interfaþã uºor
de folosit chiar ºi de un utilizator fãrã
experienþã în lucrul cu aplicaþiile geo-
spaþiale. Mai mult, soluþia localã trebuia
sã comunice cu cea existentã judeþeanã
realizatã pentru CJ Mureº. Astfel,
nucleul bazei de date dezvoltatã la nive-
lul judeþului a fost conceput ca suport
geospaþial, cu generalitate teritorialã, pe
care urmeazã sã fie integrate datele din
toate comunele judeþului, într-un proces
de detaliere ºi aprofundare la nivel local. 

Soluþia a fost construitã pe platforma
tehnologicã Geomedia 6.0 peste care s-
au dezvoltat interfeþe specializate de
încãrcare/consultare ºi încãrcare/aso-
ciere date din aplicaþiile existente
Registru Agricol, Taxe ºi Impozite ºi Venit
Minim Garantat. Astfel, la nivelul
Primãriei Comunei Nadeº s-a utilizat

structura standardizatã a CJ Mureº care
permite atât realizarea obiectivelor
administraþiei locale, cât ºi a celor
judeþene. Analiza ºi structurarea datelor
a fost etapa cu durata cea mai mare de
realizare, dar ºi cea mai importantã.

S-au analizat aplicaþiile existente în sco-
pul afiºãrii integrate a datelor spaþiale
cu cele alfanumerice referitoare la per-
soane, bunuri deþinute (terenuri, cons-
trucþii, maºini), situaþii taxe ºi impozite,
situaþii sociale (venit minim garantat),
stãri tehnice terenuri ºi construcþii uti-
lizând informaþii comune cum sunt adre-
sa sau codul numeric personal.

Au fost realizate hãrþi tematice la nivelul
judeþului cu zonificarea funcþionalã ºi
reglementãrile din PUG-urile comunelor
componente, distribuþia spaþialã a
situaþiilor sociale (grupe de ajutoare

sociale pe gospodãrii, date de înregistra-
re în programul de ajutor social, grupe
de venit minim garantat), a imobilelor ºi
proprietarilor pe grupe de valori impoza-
bile, plãtite, penalitãþi, restante, situaþia
gospodãriilor (situaþia tehnicã a terenuri-
lor ºi construcþiilor, a dotãrilor, suprafeþe-
lor, culturilor, a proprietarilor pe grupe de
vârste ºi sex). 

Toate aceste date, organizate pe diferite
teme (taxe ºi impozite, venit minim
garantat sau registru agricol) pot fi
afiºate ºi la cerere prin selectarea unei
proprietãþi sau identificarea unei adrese
sau a unui proprietar. Prin analize sim-
ple dupã data naºterii pot fi de exemplu
vizualizate pe hãrþi predefinite distri-
buþia persoanelor apte de muncã (peste
18 ani) sau a copiilor care vor începe
ºcoala.

Toate aceste rapoarte de tip hartã au
completat rapoartele de tip tabelar, cu
date alfanumerice, care erau utilizate
înainte de implementarea soluþiei. 

Alexandru Cârnu, primarul comunei
Nadeº: ”Noul sistem oferã atât factorilor
de decizie, cât ºi utilizatorilor din întreaga
primãrie, un tablou general mult mai
intuitiv, uºor de obþinut ºi de interpretat.
Hãrþile tematice generate de soluþia
noastrã geospaþialã rãspund întrebãrilor
specifice activitãþilor zilnice ale colegilor
mei, mai rapid, mai precis ºi în acelaºi
timp integrând toate datele digitale
disponibile atât din aplicaþiile afanumeri-
ce, cât ºi cele din mãsurãtorile topo-
cadastrale pentru care administraþia
localã a alocat fonduri importante. În
plus, o datã cu implementarea soluþiei,
au fost instruiþi atât oameni din primãrie,
cât ºi din Consiliul Judeþean, ceea ce va
permite o mai bunã cooperare interinsti-
tuþionalã ºi o comunicare mai eficientã.”

Raportarea integratã a datelor referitoare la proprietarii de imobile, 
pe baza informaþiilor geospaþiale rezultate din PUG ºi integrate 

cu datele alfanumerice provenite din aplicaþiile existente

OObbiieeccttiivveellee pprrooiieeccttuulluuii
realizarea uunei sstructuri dde ddate sstandardizate ccare ssã ggestioneze îîntr-uun mmod
unitar ddatele dde uurbanism/amenajarea tteritoriului 

integrarea ddatelor pprivind ggestiunea tteritoriului ccu ddatele/programele dde ggestiu-
ne aa ppersoanei ººi/sau iimobilelor ((registru aagricol, ttaxe ººi iimpozite, vvenit mminim
garantat).

realizarea uunui ssistem iinformatic sscalabil ººi cconform sstandardelor ggeospaþiale
care ssã ggestioneze uunitar bbanca dde ddate ttehnice ººi ssã ppermitã aatât aactualizarea
datelor ggeospaþiale ccât ººi eefectuarea dde aanalize sspecifice

realizarea uunei pproceduri dde aactualizare/centralizare aa ddatelor lla nnivelul CCJ
Mureº ppe bbaza ddatelor ffurnizate dde PPrimãria NNadeº aastfel îîncât ssoluþia ssã ppoatã
fi eextinsã lla nnivelul ooricãrei pprimãrii ccomune ººi ssã ppermitã cconducerii CCJ MMureº
analize ccomparative lla nnivelul îîntregului jjudeþ
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