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Dupã Consiliul Judeþean Mureº, care a 
dezvoltat o soluþie geospaþialã de gestiune a
teritoriului judeþului Mureº, anul acesta
Primãria municipiului Tîrgu-Mureº a hotãrât sã
intre în lumea geospaþialã alãturi de Inter-
graph Computer Services, alegând sã imple-
menteze soluþia de urbanism Urban Planner
Pro, din cadrul suitei Ingeea. 

P
roiectul denumit „Eficienti-
zarea duratei livrãrii servici-
ilor publice prin soluþii
geospaþiale pentru urbanism
– Municipiul Tîrgu-Mureº” a

fost posibil datoritã câºtigãrii contractu-
lui de finanþare cu fonduri nerambursa-
bile pentru proiecte ce privesc eficienti-
zarea serviciilor publice electronice ºi a
interacþiunii cu cetãþenii. 

Acest proiect face parte din strategia
Digital Mureº, prin care municipiul 
Tîrgu-Mureº îºi propune sã devinã un
punct vizibil pe harta IT&C-ului mondial.

„Implementarea Strategiei Digital
Mureº presupune pentru finanþare un
important parteneriat public-privat. Fon-
durile nerambursabile europene nu sunt
suficiente pentru ceea ce dorim sã con-
struim aici, în consecinþã ne concentrãm
pe atragerea unui numãr sporit de fon-
duri ºi finanþãri pentru a nu irosi nici un
cent din ceea ce am putea utiliza fãrã sã
cheltuim bani publici”, a declarat 
pprriimmaarruull  mmuunniicciippiiuulluuii  TTîîrrgguu--MMuurreeºº,,
DDoorriinn  FFlloorreeaa..

Consiliul Judeþean Mureº – 
un prim pas cãtre GIS

Un prim pas a fost fãcut de Consiliul
Judeþean Mureº, care a implementat o so-
luþie geospaþialã de gestiune teritorialã a
judeþului Mureº. Sistemul a reorganizat
managementul cãilor de transport rutier
ºi a activitãþilor asociate acestora, a datelor
de urbanism ºi amenajarea teritoriului.

Creat unitar, sistemul permite inte-
grarea activitãþilor curente ºi rezolvã ce-
rinþele Direcþiei tehnice drumuri, poduri
judeþene ºi investiþii. Datoritã flexibilitãþii
soluþiei, sunt posibile extensii pe mãsura
dezvoltãrii cerinþelor utilizatorilor, fie din

departamentul tehnic de administrare a
drumurilor ºi podurilor, fie din alte depar-
tamente ale Consiliului Judeþean.

De ce o soluþie de urbanism?

Soluþiile geospaþiale integrate în
domeniul gestiunii documentaþiilor de ur-
banism reprezintã cea mai evoluatã formã
de management a tuturor informaþiilor de
a cãror corelare ºi corectitudine depind
deciziile de dezvoltare la nivel local,
judeþean sau naþional. O astfel de soluþie,
odatã implementatã la nivelul fiecãrei
primãrii sau consiliu judeþean din þarã, va
permite administrarea unitarã a datelor
provenite din activitãþile curente ale tu-
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turor compartimentelor care furnizeazã
materialul de analizã pentru deciziile de
urbanism. Sistemul va oferi nu numai
analiza corelatã a tuturor informaþiilor ac-
tualizate din baza de date, ci ºi obþinerea
automatã ºi mult mai rapidã a unor rezul-
tate imposibil de obþinut prin metodele
manuale, pe suport de hârtie. Desigur,
pentru ca toate acestea sã fie posibile, vor-
bim de o soluþie geospaþialã integratã în
adevãratul sens al cuvântului. Mai precis,
datele ºi procesele care se desfãºoarã în sis-
temul GIS integrat sã constituie parte in-
tegrantã a datelor ºi proceselor din insti-
tuþia respectivã. Numai aºa va fi posibil ca
datele specifice cu care lucreazã de-
partamentele de urbanism sã fie corelate
instantaneu, atât cu celelalte informaþii
gestionate de departamente diferite, cât ºi
cu toþi operatorii de reþele implicaþi în
eliberarea unei autorizaþii sau certificat de
urbanism.

Cuvântul cheie: integrare

Obiectivul general al noului proiect
câºtigat de municipalitate îl constituie efi-
cientizarea serviciilor publice furnizate de
cãtre Primãria Tîrgu-Mureº ºi pro-
movarea interacþiunii dintre instituþie,
cetãþeni, servicii publice deconcentrate,
administraþie publicã localã ºi mediul de
afaceri, prin intermediul soluþiilor IT&C.

Proiectul va permite implementarea
mai multor module ºi aplicaþii, printre
care: un modul de urbanism care ges-
tioneazã documentaþiile de urbanism, in-
clusiv certificate de urbanism, autorizaþii
de construire; un sistem interactiv grafic
pentru management în administraþie; un
registru agricol destinat gestionãrii uni-
tare ºi complexe a terenurilor pe categorii
de folosinþã ºi a inventarului fiecãrei
gospodãrii agricole; gestionarea derulãrii
proiectelor care au ca scop realizarea
obiectivelor investiþiilor, respectiv a
achiziþiilor aferente acestora, dar ºi un sis-
tem pentru evidenþa achiziþiilor publice ºi
gestiunea documentelor contabile. Toto-
datã, se va crea un sistem integrat de ges-
tionare ºi colectare a taxelor ºi impozitelor
locale, precum ºi un modul propriu de
platã a taxelor ºi impozitelor locale prin
card bancar.

„Proiectul câºtigat reprezintã un prim
subsistem din ceea ce va rezulta în final
un sistem informatic complex cu zeci de
subsisteme dezvoltate”, a declarat ccoooorrddoo--
nnaattoorruull  ssttrraatteeggiieeii  DDiiggiittaall  MMuurreeºº,,  DDaannaa
MMiihheeþþ..

Soluþia de urbanism se aflã încã în faza
de implementare, deoarece trebuie finali-
zatã implementarea aplicaþiei de Docu-
ment Management pentru ca cele douã so-
luþii sã fie integrate. Pentru început, muni-
cipalitatea îºi propune reducerea duratei
de rãspuns la solicitãri în domeniul urban-
ism de la 30 de zile în prezent, la 10 zile în
viitor. 

În Oradea, Sibiu ºi Braºov spre exem-
plu, în urma informatizãrii tuturor acti-
vitãþilor instituþiei, departamentele de ur-
banism solicitã deja documentaþiile în for-
mat digital pe o structurã impusã, comu-
nicatã la momentul contractãrii lucrãrii.

„Primãria municipiului Tîrgu-Mureº
are, spre deosebire de Primãria munici-
piului Oradea, Primãria municipiului
Sibiu, Primãria municipiului Braºov o ho-
tãrâre de Consiliu Local, HCL 125/2009,
care solicitã predarea documentaþiilor de
urbanism în format digital pe o structurã
standard. Se doreºte ca acest HCL sã intre
în vigoare dupã aprobarea PUG. Nici o
altã primãrie nu are un document similar
în acest domeniu”, menþioneazã MMiirrcceeaa
VVooiinneeaa,,  CCoonnssuullttaanntt  GGIISS,,  IInntteerrggrraapphh  CCoomm--
ppuutteerr  SSeerrvviicceess..

Deocamdatã, beneficiarii direcþi ai
soluþiei geospaþiale care va fi implemen-
tatã sunt: Direcþia Arhitect ªef – 17 per-
soane, Administraþia Domeniului Public
– 5 persoane, Serviciul Investiþii – 5 per-
soane. 

„De asemenea, au fost instruiþi admi-
nistratorii IT care pot crea interfeþe de
consultare ºi pentru alte compartimente
aprobate de Arhitectul ªef. În viitor se
doreºte extinderea cooperãrii cu operato-
rii de utilitãþi ºi un flux de lucru de actu-
alizare permanentã a datelor cadastrale. În
ceea ce priveºte soluþia de la Consiliul
Judeþean Mureº, aceasta a ajutat deocam-
datã la dezvoltarea celei de la Primãria
Tîrgu-Mureº ca experienþã utilã la imple-
mentare. O diferenþã majorã între soluþi-
ile de la Consiliul Judeþean Mureº ºi
soluþia de la Primãria Tîrgu-Mureº este
legatã de faptul cã pe partea de gestiune
documente de urbanism (certificate de
Urbanism ºi Autorizaþii de construire/des-
fiinþare) soluþia de la Consiliul Judeþean
Mureº e gestionatã direct de aplicaþia
geospaþialã, iar la Primãria Tîrgu Mureº
sunt preluate din aplicaþia de Document
Management. Baza de la Consiliul Jude-
þean Mureº nu a putut fi folositã, deoarece
Primãria Tîrgu-Mureº nu a dorit decât
date din cadastru”, adaugã MMiirrcceeaa  VVooiinneeaa..

Evident, unul dintre scopurile acestui
proiect este ºi de a contribui la reducerea
considerabilã a efectelor birocraþiei, însã
municipalitatea are în vedere mai ales îm-
bunãtãþirea calitãþii ºi eficienþei serviciilor
furnizate de cãtre administraþia publicã la
nivelul municipiului Tîrgu-Mureº, prin
reducerea duratei de livrare a serviciilor
publice în domeniul urbanismului ºi ame-
najãrii teritoriului, respectiv autorizãrii
construcþiilor, avizãrii documentaþiilor de 
urbanism de tip PUZ, PUD ca urmare a
solicitãrilor cetãþenilor ºi instituþiilor.

� LUIZA SANDU

�� PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PROIECTULUI
• Automatizarea activitãþilor:

- instrumentare documentaþii urbanism (PUG, PUZ, PUD) 
- administrare nomenclaturã urbanã (gestiune artere ºi numere administrative)
- autorizare (certificate de urbanism ºi autorizaþii de construcþii) 
- informare public (cetãþeni, persoane juridice) 

• Reducerea duratei de rãspuns la solicitãri în domeniul urbanism de la 30 de zile
în prezent la 10 zile în viitor

• Reducerea volumului de muncã pentru funcþionarii publici în procesul de identifi-
care a documentelor, de la 2 ore la mai puþin de 10 minute

• Creºterea volumului de lucrãri pe fiecare categorie de activitãþi (de exemplu
numãrul de acte procesate lunar: 594 în prezent, 772 în viitor)


