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În prezent, administraþia publicã localã ºi
centralã utilizeazã tot felul de tabele pen-
tru a-ºi þine evidenþa investiþiilor. De cele
mai multe ori, aceste tabele nu reuºesc sã
creeze o imagine clarã ºi unitarã a modu-
lui în care toate aceste investiþii au fost
alocate ºi, mai ales, nu sunt aproape nicio-
datã corelate cu detalii tehnice ºi cu infor-
maþii de patrimoniu. Consiliul Judeþean
Dolj a fost primul care a înþeles utilitatea
vizualizãrii acestor informaþii pe o hartã,
aºa cã a implementat o soluþie geospaþialã
pentru gestiunea investiþiilor ºi gospodãriei
comunale.

S
soluþia furnizatã de compania
Intergraph a cãpãtat însã un
nivel ºi mai mare de sofisticare
odatã cu implementarea de la
Consiliul Judeþean Mureº, care

a decis sã nu mai fie apanajul exclusiv al
direcþiei tehnice ºi sã o includã în fluxul
de lucru al mai multor direcþii, ca de ex-
emplu direcþia de buget sau cea econom-
icã. 

Cu ajutorul soluþiei, o investiþie
poate fi urmãritã pe tot parcursul ei, de
la planificare la realizare, de la garanþie
ºi pânã la intrarea în patrimoniu, iar
managementul beneficiazã astfel de o
imagine cu ceea ce se întâmplã în judeþ.
Mai mult decât atât, rezultatele soluþiei
geospaþiale pot fi puse la dispoziþia tu-
turor compartimentelor interesate ale

Consiliului Judeþean, ajutându-le sã ia
decizii de încadrare a investiþiilor pe
bugete sau sã identifice proiecte noi.

Aºadar, se pot reprezenta pe hartã
activitãþile de gestiune a investiþiilor re-
alizate de Consiliul Judeþean sau de cãtre
instituþiile care au alocaþii bugetare
primite de la Consiliul Judeþean, indife-
rent de sursa de finanþare ºi indiferent
pentru ce anume – reþele de apã, de ca-
nalizare, de termoficare, deºeuri mena-
jere, transport public, iluminat public. 

Cu ce propuneri a venit CJ Mureº?

Consiliul Judeþean Mureº lucra cu
informaþiile încadrate în tabele, fãrã sã
poatã vizualiza agregat sau corelat in-
vestiþiile generate de-a lungul anilor. În
cadrul CJ aceste informaþii erau gestio-
nate separat de mai multe departamente.

Centralizarea datelor dura foarte mult ºi,
de multe ori, nu se potriveau unele cu
altele, datoritã faptului cã fiecare depar-
tament lucra cu propriul set de date. 

Dar nu toþi banii din investiþii trec
prin CJ. Adesea, CJ doar urmãreºte in-
vestiþiile, prin direcþia tehnicã, fondurile
din minister ajungând direct la unitatea
administrativ teritorialã. În unele con-
silii, cum este ºi cazul CJ Mureº, direcþia
tehnicã este comasatã cu cea de in-
vestiþii. Deoarece multe din obiectele de
investiþii devin patrimoniu, cei de la CJ
Mureº au considerat cã ar fi bine dacã
soluþia le-ar oferi informaþiile despre în-
registrarea în patrimoniu a acestora.
Preºedintele CJ poate vedea astfel, în
afarã de imaginea generalã a banilor alo-
caþi fiecãrei UAT, care sunt UAT care nu
au primit deloc fonduri sau poate urmãri
situaþia investiþiilor planificate faþã de

„Implementarea acestei soluþii în cadrul
Consiliului Judeþean reprezintã un pas im-
portant înainte, chiar ºi numai prin încãr-
carea tuturor informaþiilor într-o singurã
bazã de date care poate fi accesatã de
toate compartimentele interesate (Eco-
nomic, Buget, Tehnic, Urbanism etc.),
care astfel vor avea o imagine clarã de-
spre strategia de dezvoltare a judeþului.
Mai mult, aceastã soluþie va pune bazele
unui modul nou de gestionare a patrimo-
niului, va facilita o mai bunã comunicare
între UAT-urile de pe teritoriul judeþului la
momentul predãrii patrimoniului de pe te-
ritoriul administrat ºi, nu în ultimul rând,
va permite atât identificarea, cât ºi alo-
carea imparþialã ºi corectã a fondurilor 
de investit.”
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cele realizate. CJ Mureº a avut în judeþ
foarte multe investiþii pe reþeaua de apã
ºi de canalizare, ale cãror etape au fost
urmãrite cu atenþie, iar obiectele respec-
tive au fost înregistrate în patrimoniu,
chiar ºi dupã un an de la expirarea
garanþiei. 

Totuºi, Excel nu mai e bun?

Urmãrirea investiþiilor pe tot cir-
cuitul lor poate fi fãcutã ºi cu o soluþie
simplã, fie Excel sau orice alt program,
însã soluþia geospaþialã face acest lucru
centralizat. Toate informaþiile sunt
adunate într-un singur loc ºi pot fi
vãzute la fel de toþi ceilalþi, cum ar fi di-
recþia de buget sau direcþia de integrare. 

Pe hartã poþi observa dintr-o singurã
privire dispersia în teritoriu ºi proporþia
investiþiilor acordate pe o anumitã
regiune sau alta ºi, foarte important, un
istoric. Soluþia poate fi utilã ºi în acti-
vitãþile zilnice ale personalului din CJ. 

CJ Mureº s-a chinuit multã vreme
încercând sã adune informaþiile de la oa-
menii de pe teren care erau direct impli-
caþi în proiecte. Din acest motiv, perso-
nalul CJ nu putea realiza încadrarea
bugetarã, alocarea, întârzia rapoartele,
rãmânând chiar peste program. 

Aºa cã au împãrþit fluxul de lucru pe
categorii de activitate ºi au perfecþionat
soluþia, adaptând-o nevoilor specifice.

Ce se vede pe hartã?

Pe hartã sunt reprezentate locaþiile
în care au fost realizate investiþii. Un
utilizator poate vedea unitãþile teritorial
administrative care au primit deja fon-
duri, dupã ce surse de finanþare au fost
finanþate anumite investiþii în judeþ,
care este volumul investiþiilor sau ce
unitate administrativã a primit bani pen-
tru mai multe categorii de investiþii. De
asemenea, poate vedea stadiul proiec-

telor în derulare sau câte dintre aceste
proiecte au fost finanþate prin Sapard, de
exemplu, ºi au o valoare de peste
100.000 de euro, câte sunt deja în fazã de
execuþie sau câte s-au terminat. 

Aceastã soluþie nu poate înlocui o
soluþie de Project Management, însã ar
putea fi un suport bun, pentru cã ar ajuta
zona de Project Management cu infor-
maþii detaliate referitoare la amplasarea
investiþiilor în teritoriu.

Aceastã soluþie geospaþialã face parte
din suita Ingeea de soluþii la cheie im-
plementate în România în administraþia
publicã.

� LUIZA SANDU

�� BENEFICII INSTITUÞIONALE ALE SOLUÞIEI GEOSPAÞIALE

�� MODULUL GESTIUNE GOSPODÃRIE COMUNALÃ
Acest modul cuprinde activitatea de gestiune a programului de dezvoltare a servici-
ilor comunitare de utilitãþi publice.

FFuunnccþþiioonnaalliittããþþii  ddiissppoonniibbiillee::
Interfeþe de încãrcare ºi consultare a datelor privind:
- strategia de dezvoltare multianualã a serviciilor comunitare
- evoluþia anualã pentru fiecare program de dezvoltare
- stadiile investiþiei edilitare sub forma unui nomenclator
- sursele de finanþare sub forma unui nomenclator
- tipurile de servicii comunitare sub forma unui nomenclator
- consultarea ºi încãrcarea datelor tehnice referitoare la investiþii

• Toate datele gestionate la nivelul fiecãrui modul sunt core-
late între ele, astfel încât permit generarea rapoartelor com-
plete despre investiþii ºi gospodãrire comunalã. De aseme-
nea, dacã sunt implementate ºi module de urbanism, in-
vestiþii ºi administrarea drumurilor judeþene, informaþiile pot
fi corelate ºi raportate agregat, indiferent de modulul din
care provin;

• Creºterea vitezei de procesare pe fiecare flux de lucru au-
tomatizat;

• Creºterea calitãþii deciziilor aferente fluxurilor de lucru au-
tomatizate;

• Integrarea naturalã cu procedurile de lucru existente în insti-
tuþie.

• Managementul eficient al investiþiilor la nivelul Consiliului
Judeþean ºi al instituþiilor subordonate prin introducerea
acestora într-un format standard care sã permitã comuni-
carea inter-instituþionalã ºi transferul patrimoniului la
unitãþile teritoriale administrative aferente;

• Agregarea investiþiilor la nivelul unitãþilor administrative teri-
toriale beneficiare permite analiza sumelor totale de care a
beneficiat o UAT/localitate pe o anumitã perioadã de timp,
atât sub formã tabelarã, cât ºi sub formã de hartã tematicã
centralizatoare pe domenii de valori de investiþii;

• Posibilitatea urmãririi evoluþiei unei investiþii multianuale ºi
alocarea anualã a fondurilor, urmãrirea tuturor investiþiilor
anterioare pe acelaºi capitol, în aceeaºi interfaþã. Se eli-
minã astfel cãutarea informaþiilor privind lucrãrile de in-
vestiþie în mai multe compartimente pe mai mulþi ani ºi
datele pot fi obþinute imediat;

• Introducerea programelor de dezvoltare a utilitãþilor publice
într-o interfaþã unitarã, bazatã pe nomenclatoare ºi liste de
valori, care permite realizarea de analize multicriteriale
privind gradul de dotare la nivel de UAT sau localitate;

• Verificarea situaþiei dotãrilor edilitare sau gospodãreºti la
nivel de localitate, atât din punct de vedere financiar, cât ºi
cantitativ/calitativ, se va realiza folosind instrumente intu-
itive;

• Prezentarea sumei totale pe un tip de dotare la nivel de
UAT/localitate ºi detalierea acesteia pe programe/lucrãri de
investiþii clasificate dupã sursa investiþiei, valoare, tip in-
vestiþie, denumire;

• Rezultatele soluþiei geospaþiale pot fi puse la dispoziþia tu-
turor compartimentelor interesate ale Consiliului Judeþean;

• Soluþia poate fi configuratã ulterior cu alte module, nefiind
limitatã de numãrul de utilizatori sau de dimensiunea
bazelor de date.


