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Compania de apã SOMEª ºi S.C.

AQUASERV S.A. Tulcea au demarat anul

trecut implementarea unor soluþii

geospaþiale pentru sistemele de ali-

mentare cu apã ºi canalizare. Ambele

proiecte, atât cel de la Someº, cât ºi cel

de la Tulcea, au fost finanþate din Fondul

de Coeziune, prin Programul Operaþional

Sectorial Mediu.

D
atoritã proiectelor finanþate
prin intermediul acestui pro-
gram, companiile de apã au
început sã angajeze consul-
tanþi internaþionali special-

izaþi în proiectarea infrastructurii de apã
ºi în managementul proiectelor de mod-
ernizare a acestei infrastructuri. Aceste
proiecte conþin componente dedicate
soluþiilor GIS, ceea ce a generat o opor-
tunitate pentru companiile de software
specializate în astfel de soluþii. 

„Ne aºteptãm, în aceste condiþii, la o
redesenare a acestei pieþe ºi la un salt
calitativ semnificativ, datorat acestui
context. Pe de altã parte, chiar extin-
derea infrastructurii, ºi transformarea

companiilor de apã în operatori regio-
nali va impune un nou nivel al cer-
inþelor acestora faþã de sistemele de
management, inclusiv faþã de cele
geospaþiale”, precizeazã Marcel Foca,
Director General, Intergraph Computer
Services (ICS). 

De ce este un sistem geospaþial
vital pentru companiile de utilitãþi?

Planificarea, proiectarea, extinderea,
operarea ºi repararea unei reþele de utilitãþi
este o operaþiune complexã, în primul rând
pentru cã infrastructura se întinde pe o

Companiile de apã ºi soluþiile geospaþiale:
de la hartã, la tabloul de bord

Compania de Apã Oradea oferã servicii de alimentare cu apã pota-
bilã, preluare ºi epurare ape uzate celor peste 370.000 de locuitori
din municipiul Oradea, prin managementul a aproape 1.800 km de
þevi ºi conducte de transport ºi distribuþie a apei. În 2002, compa-
nia a apelat la ICS pentru dezvoltarea unui sistem care sã reprez-
inte coloana vertebralã a sistemului informatic la nivelul întregii in-
stituþii. Pentru a realiza acest obiectiv, aplicaþiile geospaþiale au fost
integrate în mediul informatic existent. Noul sistem a automatizat
procesele de administrare a reþelei ale companiei. Încã din faza de
testare, echipa managerialã a Companiei de Apã Oradea a realizat
potenþialul informaþiei geospaþiale ºi a decis sã extindã întregul sis-
tem la nivelul întregii instituþii. Sistemul rezultat include acum funcþii
multiple, cum sunt cele de design al reþelei, monitorizarea para-

metrilor critici în timp real, managementul avariilor ºi procesarea au-
torizãrilor. Dar poate cel mai important câºtig pentru Compania de
Apã Oradea a fost posibilitatea de a genera informaþie managerialã
cu ajutorul funcþionalitãþilor de analizã spaþialã ale sistemului. Anal-
izele realizate prin prelucrarea informaþiei geospaþiale, au ajuns sã
stea atât la baza deciziilor manageriale, cât ºi a gestionãrii activ-
itãþilor zilnice.
„Atât echipa managerialã, cât ºi personalul au acceptat complet
noul sistem, datoritã uºurinþei de utilizare a acestuia. Experþii ICS
au personalizat cu succes aplicaþiile Intergraph pentru a rãspunde
cerinþelor noastre ºi pentru a îmbunãtãþi procesele companiei”, de-
clara, la vremea respectivã, directorul tehnic al Apaterm, Constantin
Tomulescu.

Modelare hidraulicã integratã în mediu GIS
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suprafaþã geograficã mare. De aceea, ma-
joritatea problemelor ºi întrebãrilor venite
din partea managementului se referã la lo-
calizarea infrastructurii: „Unde?”. În mod
tradiþional, hãrþile pe format hârtie au fost
utilizate pentru localizarea infrastructurii,
dar cerinþele actuale impun un grad ridicat
de automatizare al lucrului cu harta, în spe-
cial dupã aderarea la Uniunea Europeanã,
care a impus tuturor operatorilor necesi-
tatea dezvoltãrii unor baze de date
geospaþiale. În activitatea unei companii de
apã, în toate compartimentele instituþiei
apar zilnic întrebãri critice: Care este nece-
sarul de lucrãri de întreþinere ºi reparaþii al
nodului X din reþea? Care este cel mai
apropiat punct al infrastructurii noastre
faþã de locul în care un nou client ne solic-
itã serviciile? Este acea infrastructurã
apropiatã capabilã sã rãspundã noilor cer-
inþe? Ce s-a defectat? Cine este afectat? Cât
de criticã este situaþia? Unde este localizat
defectul? etc. Sistemul geospaþial oferã în
timp util rãspunsuri la astfel de întrebãri,
afiºându-le în harta inteligentã ºi oferind
astfel echipelor manageriale suportul nece-
sar deciziilor operaþionale ºi strategice.

Tabloul de bord sau ce poate oferi
acum o soluþie geospaþialã

Companiile de apã repetã astãzi, într-
un fel, ciclul de evoluþie în utilizarea in-
formaþiei geospaþiale prin care au trecut
administraþiile locale în ultimii zece ani:
au pornit de la soluþii punctuale, la nivel
de compartiment sau de problemã indi-
vidualã, de obicei bazate pe licenþe desk-
top utilizate de un numãr limitat de spe-
cialiºti ºi au ajuns prin paºi succesivi la
soluþii enterprise, care distribuie infor-
maþia geospaþialã la nivelul întregii in-
stituþii, urmând ca în faza urmãtoare sã
permitã comunicarea geospaþialã cu
parteneri instituþionali (în cazul de faþã
primãrii ºi alte companii de utilitãþi). 

Pentru companiile de apã acest lucru
înseamnã trecerea de la licenþe desktop,
de obicei de aplicaþii de tip CAD ºi li-
cenþe de modelare hidraulicã, la soluþii
complexe, care integreazã, inclusiv în
mediul web, funcþionalitãþi pentru com-
partimente cu nevoi diferite ºi care tre-

buie sã permitã gãsirea rãspunsului la în-
trebãri „geospaþiale”, cum sunt: Câte in-
tervenþii/avarii au avut loc în ultimii 3
ani pe acest tronson de reþea? Ce zonã a
reþelei trebuie reabilitatã/modernizatã/
înlocuitã în anul urmãtor? Care este
zona de impact în cazul racordãrii
noului complex rezidenþial? Care au fost
costurile de întreþinere din acest an pen-
tru tronsonul acesta de reþea? etc.

Pornind de la aceastã observaþie, ICS
propune companiilor de apã soluþii care sã
permitã gestiunea integratã, într-un sis-
tem unic, îmbogãþit cu funcþionalitãþi
avansate de modelare hidraulicã integratã

în mediul GIS. Acest lucru permite o inte-
grare ºi mai bunã a informaþiilor tehnice
cu celelalte tipuri de informaþii gestion-
ate, permiþând afiºarea, procesarea ºi anal-
iza în aceeaºi hartã digitalã a tuturor in-
formaþiilor legate de reþeaua de apã, in-
diferent de care departament sunt ges-
tionate. Toate acestea având la bazã banca
de date geospaþiale de tip enterprise, ac-
cesibilã inclusiv prin aplicaþii web ºi dis-
tribuitã la nivelul întregii instituþii.

ªi cum responsabilitãþi regionale în-
seamnã pentru un operator ºi comunicare
interinstituþionalã, este important de ºtiut
cã o soluþie geospaþialã modernã oferã ºi
mijloacele necesare schimbului de infor-
maþii între instituþiile implicate în gestiu-
nea unei regiuni. Cu o soluþie geospaþialã
deschisã ºi interoperabilã, administraþiile
locale, Institutul Naþional de Statisticã,
Regia Naþionalã a Pãdurilor etc. pot alerta
ºi primi alerte, pot trimite ºi primi alte in-
formaþii de interes de la companiile de ges-
tionare a apelor prin comunicare directã
între sistemele lor informatice, contribu-
ind astfel nu numai la un mai bun mana-
gement al teritoriului, dar ºi la realizarea
Infrastructurii naþionale de date
geospaþiale (INSPIRE). 

În viziunea ICS, un sistem geospaþial
poate oferi echipelor manageriale ale
companiilor de apã un adevãrat tablou
de bord, care integreazã toate informaþi-
ile din principalele domenii de activitate
(mentenanþã, investiþii, alerte la avarii,
autorizãri, patrimoniu, informaþii de la
alte instituþii etc.), permiþând nu numai
corelarea activitãþilor companiei cu cele
ale companiilor colaboratoare sau
partenere, ci ºi ridicarea acesteia la
nivelul marilor operatori europeni. 

� LUIZA SANDU

Compania de apã SOMEª devine, în 2006, primul operator regional din România care de-
serveºte douã judeþe – Cluj ºi Sãlaj. Pentru a putea susþine astfel de competenþe re-
gionale, un sistem informatic care sã includã ºi gestionare de informaþie geospaþialã este
o condiþie nu numai necesarã, cât ºi obligatorie. Din acest motiv, dar ºi pentru a putea
contura o strategie de dezvoltare pe termen lung, Compania de Apã SOMEª a elaborat în
cursul anului 2006 un Master Plan – Program coordonator de investiþii pe perioada 2007-
2026, având ca scop conformarea totalã a întregii arii deservite, la sfârºitul perioadei
prognozate, cu cerinþele Directivelor Europene în domeniul serviciilor de apã ºi canalizare-
epurare. În cadrul acestui program, în luna octombrie a anului trecut a început imple-
mentarea unui sistem GIS (Sistem Informatic Geografic – cartografierea electronicã a in-
frastructurii) dezvoltat pe platforma GeoMedia. 

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea a fost înfi-
inþatã în 2007 ca Operator Regional
pentru apã ºi apã uzatã în judeþul Tul-
cea. Aquaserv asigurã servicii de apro-
vizionare cu apã potabilã ºi de
colectare a apelor uzate în 4 oraºe 
din cele 5 ale judeþului, respectiv: 
Tulcea, Mãcin, Isaccea ºi Sulina. 
Din luna februarie a anului trecut, Com-
pania Aquaserv Tulcea beneficiazã de
asistenþã financiarã, acordatã prin POS
Mediu pentru perioada 2007-2013, pen-
tru implementarea Proiectului „Reabili-
tarea ºi extinderea sistemelor de apã 
ºi apã uzatã în judeþul Tulcea”. Valoarea
totalã eligibilã a proiectului este de
113.786.589 de euro fãrã TVA. 
Durata estimatã a contractului este de
42 de luni. Printre obiectivele proiectului
se numãrã ºi asigurarea condiþiilor 
pentru gestionarea prin sisteme de 
management moderne ºi eficiente a
reþelelor de apã ºi canalizare în judeþul
Tulcea, ceea ce implicã  implementarea
unui sistem GIS. Proiectul a fost deja 
demarat, iar pentru construcþia soluþiei
geospaþiale au fost utilizate aplicaþii 
din platforma GeoMedia.


