
Consiliul Judeþean Mureº gestioneazã o
suprafaþã de 6714 kilometri pãtraþi.
Aceasta reprezintã aproape trei procen-
te din întinderea actualã a României, iar
cei circa 600.000 locuitori au o pondere
similarã în întregul populaþiei þãrii.
Activitatea de administrare a resurselor
judeþului este acum informatizatã. Mai
mult, managementul informaþiilor cu o
componentã spaþialã se realizeazã cu o
soluþie dedicatã.

Dezvoltarea ºi implementarea sistemu-
lui geospaþial de care beneficiazã azi
Consiliul Judeþean Mureº nu a fost însã
o acþiune de sine stãtãtoare. De fapt,
soluþia face parte din a treia etapã a
“Proiectului dde iinformatizare aa aadmini-
straþiei ppublice llocale” demarat în 1997. 

Provocarea
Prima ºi cea mai evidentã problemã a
echipei de dezvoltare a fost lipsa datelor
cu care soluþia sã opereze. Realizarea
unei baze de date unice la nivelul CJ
Mureº care sã includã toate datele geo-
spaþiale folosite a fost privitã ca premisã
de bazã pentru reuºita sistemului. De
aceea, realizarea într-un timp relativ
scurt a interfeþelor de încãrcare date,
conform cerinþelor beneficiarului ºi pe
fluxurile de lucru identificate la analizã a
reprezentat unul din punctele dificile ale
proiectului. “Sistemul a fost construit pe
“teren verde” ºi din alte puncte de vede-
re. Unul din ele a fost lipsa de experien-
þã ºi pregãtire informaticã a grupului de
utilizatori, funcþionari ai CJ. Pentru aceº-
tia, o atenþie specialã a fost acordatã
dezvoltãrii de rapoarte uºor de folosit,
chiar ºi pentru utilizatori fãrã experienþã
în lucrul cu bazele de date”, Nicoleta

Bochiº, ddirector, DDirecþia TTehnicã
Drumuri, PPoduri JJudeþene ººi IInvestiþii.

Soluþia
Constantin MMoga, ººeful ddirecþiei IIT ddin
cadrul CCJ MMureº: «Adoptarea tehnologiei
geospaþiale pentru acest proiect se dato-
reazã faptului cã 80% din resursele
gestionate de Consiliul Judeþean au o
reprezentare bine definitã în spaþiu, iar
vizualizarea distribuþiei oricãror fenome-
ne legate de aceste resurse pe o hartã
asigurã un instrument intuitiv cu mai
mare putere de concluzionare în activitã-
þi de decizie cu timpi din ce în ce mai scã-
zuþi pentru rãspuns. Lansarea proiectu-
lui cu soluþia de gestiune a cãilor judeþe-
ne de transport rutier pe suport geogra-
fic s-a datorat prioritãþilor existente la
nivelul judeþului pentru asigurarea calitã-
þii infrastructurii  de cãi de comunicaþie ºi
face parte din strategia de informatizare
adoptatã de Consiliul Judeþean, pentru
crearea Bãncii de Date Tehnice Jude-
þene, condiþie necesarã pentru gospodã-
rirea optimã, cu costuri minime, a tuturor
activitãþilor din Consiliul Judeþean.”

Creat unitar, sistemul permite integrarea
activitãþilor curente ºi rezolvã cerinþele
Direcþiei tehnice drumuri, poduri judete-
ne ºi investiþii. Datoritã flexibilitãþii solu-
þiei sunt posibile extensii pe mãsura dez-
voltãrii cerinþelor utilizatorilor, fie din
departamentul tehnic de administrare a
drumurilor ºi podurilor, fie din alte depar-
tamente ale Consiliului Judeþean, care
au ca suport pentru poziþionarea infor-
maþiilor proprii pe harta Judeþului. Chiar
din faza a doua a proiectului de drumuri
s-a început preluarea ºi integrarea date-
lor privind recensãmântul din 2002,
(populaþie pe grupe de vârstã, sex, reli-
gie, naþionalitate, educaþie etc.), agenþi
economici, asistenþã medicalã, monu-
mente istorice, instituþiile de învãþãmânt
ºi culturã etc.

Astfel, s-au creat structuri de baze de
date integrate, compatibile cu conceptul
mai sus menþionat de Bancã de Date
Tehnice Judeþeanã. Integrarea acestor
informaþii poate fi folositã în soluþii viitoa-
re de planificare urbanã, metropolitanã
sau regionalã, punând astfel la dispoziþia
administraþiei publice instrumente efi-
ciente de administrare ºi rezolvare a pro-
blemelor comunitare.

Domeniile vizate de reorganizarea prin
sistemul informatic geospaþial au fost
variate ºi au inclus atât activitãþile lega-
te de gestiunea drumurilor, cât ºi cele
legate de urbanism ºi amenajarea terito-
riului. Astfel sistemul permite vizualiza-
rea stãrii drumurilor judeþului pe tot tim-
pul anului, situaþia podurilor ºi podeþelor
(inclusiv degradãrile acestora), dar ºi
gestiunea lucrãrilor la drumuri ºi poduri,
atât din punct de vedere al propunerilor
cât ºi al urmãririi contractelor cu firmele
de construcþii. Tot legate de drumuri
sunt ºi funcþiile de evidenþã a acordurilor
prealabile ºi a autorizaþiilor de acces la
drum, situaþia indicatoarelor rutiere,
recensãmântul auto rutier ºi gestiunea
programului de iarnã.
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Gestiunea teritorialã a judeþului Mureº
se realizeazã cu o soluþie geospaþialã 
dezvoltatã de Intergraph Computer Services

S
istemul a reorganizat mana-
gementul cãilor de transport
rutier ºi a activitãþilor asocia-

te acestora, a datelor de urbanism
ºi amenajarea teritoriului

Obiectivele proiectului
Realizarea unei structuri de date
standardizate care sã includã într-un
mod unitar datele geospaþiale ale
Direcþiei de Administrare ºi Investiþii
Drumuri ºi Poduri ºi Instituþiei
Arhitectului ªef din cadrul CJ Mureº

Corelarea datelor tehnice cu datele
economice/contractuale referitoare
la lucrãrile executate pe infrastructu-
ra rutierã a judeþului Mureº

Realizarea unui sistem informatic
scalabil ºi compatibil cu standardele
geospaþiale care sã gestioneze unitar
banca de date tehnice ºi sã integre-
ze/automatizeze fluxurile de lucru
ale compartimentelor ,,Direcþiei de
Administrare ºi Investiþii Drumuri ºi
Poduri” ºi ,,Instituþiei Arhitectului ªef”
din cadrul CJ Mureº

Maria Viºan, Project Manager, Intergraph Computer Services



Vizualizarea pe hartã a drumurilor jude-
þului, însoþite de informaþiile de mai sus,
permite realizarea de analize rapide a
stãrii de fapt în vederea identificãrii celei
mai bune soluþii de rezolvare a unei pro-
bleme, dar ºi prevenirea apariþiei situaþii-
lor dificile prin fundamentarea deciziilor
pe informaþii actualizate ºi complete.

În plus, automatizarea gestiunii monu-
mentelor istorice, a încadrãrii în teritoriu,
a analizelor socio-demografice, a mana-
gementului obiectivelor de utilitate pu-
blicã ºi a regulamentelor de urbanism
pentru unitãþile administrativ teritoriale
componente: PUG, PUZ, toate aceste
funcþii au oferit sistemului informatic
statutul de instrument de lucru extrem
de util pentru toate persoanele implica-
te în managementul urbanismului ºi a
amenajãrii teritoriului. 
În luna ianuarie a fost lansatã o nouã
versiune a acestei aplicaþii care utilizea-
zã tehnologie web, ceea ce face posibilã
accesarea informaþiilor de cãtre un
numãr nelimitat de utilizatori, inclusiv de
personalul de conducere. 
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Beneficii cheie
Programarea eeficientã aa aactivitãþilor, ddupã pprioritãþi llegate dde sstarea ttehnicã,
factorii ddemografici, iistoricul llucrãrilor, aanalize sspecifice ((de ttrafic, dde iimpact)

integrarea ccu aalte ddate ddin aaplicaþii dde ttip ""Taxe ººi iimpozite", ""Venit mminim
garantat" ººi ""Registrul aagricol" ddin ssoluþii eexistente aale aaltor uunitãþi aadmini-
strative tteritoriale

implementarea uunei pproceduri dde ccentralizare aa ddatelor llocale lla nnivelul
judeþului MMureº

Gestiunea ooptimã aa rreþelei rrutiere eexistente pprin ccorelarea iinformaþiilor ggeospa-
þiale ccu ccele ttehnice

Generarea rrapoartelor îîntr-oo fformã iintuitivã ººi aavând mmereu cca rrezultat ddatele
actual

Gestiunea eeficientã aa ssituaþiilor ccritice pprin iidentificarea ddin ttimp aa ddeficienþelor
ºi aadoptarea mmãsurilor ccorective ooptime

Corelarea ddatelor ttehnice ººi eeconomice/contractuale îîntr-oo iinterfaþã uunitarã
care ooferã pposibilitatea aanalizelor aad-hhoc ppe bbaza ccriteriilor uutilizatorului

Colaborare iinterdepartamentalã ººi iinter-iinstituþionalã mmai eeficientã ººi mmai rrapi-
dã

Economii dde rresurse dde ppersonal ccalificat pprin ddefinirea ddrepturilor dde aacces lla
Banca dde DDate TTehnice JJudeþene ppe bbaza uunei iinterfeþe wweb sstandardizatã

Soluþia utilizatã de CJ Mureº se bazeazã pe aplicaþii specializate dezvoltate
(interfaþã de integrare a datelor existente cu aplicaþiile altor comune 

din judeþ) ºi pe tehnologii Intergraph: GeoMedia Professional 
ºi GeoMedia WebMap

Posibilitãþile de utilizare a aplicaþiei


