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Noi perspective de dezvoltare a 
sistemelor informatice integrate 
din administraþia publicã localã

„Similar cu evoluþia domeniului comercial
al serviciilor, serviciile din administraþia publicã
evolueazã într-o piaþã în plinã dezvoltare. Suntem
martorii unor creºteri a nivelului de calitate al ser-
viciilor oferite, lucru care are ca forþe motrice
atât presiunea care vine de la beneficiarul
final, cetãþeanul, dar ºi ca o urmare fireascã a
evoluþiilor tehnologice.

Eficienþa ºi performanþa în servirea cetãþea-
nului se bazeazã ºi pe folosirea unor soluþii de
comunicaþii care permit rezolvarea problemelor
curente cu care se confruntã acest domeniu ºi
care, totodatã, deschid noi oportunitãþi pentru
construirea ºi oferirea de noi servicii care sã
faciliteze accesul cetãþeanului la serviciile publice.
În acest context, prezentarea Connex se va axa
pe soluþii de comunicaþii bazate pe tehnologia
3G ºi modalitatea de a rezolva necesitãþi specifice
de comunicare atât pentru utilizatorii mobili, cât
ºi pentru soluþii de comunicaþii la punct fix. În
afaceri este foarte important sã îþi alegi parte-
nerii potriviþi, sã ºtii cã existã servicii pe care te
poþi baza în rezolvarea anumitor nevoi de busi-
ness. Pentru cã noi înþelegem acest lucru, oferim
produse inovative, special create pentru eficien-
tizarea activitãþilor de comunicaþii“.

Alexandru Hurdubaie, Director
Departament Date, Mobifon

Sâmbãtã 17.09.2005–ora 10:00

Utilizarea semnãturii electronice 
în procesele decizionale

În prezent, în România, utilizarea semnãturii
electronice calificate în procesele decizionale
se aflã într-un stadiu incipient. Exemplu clasic
de utilizare a semnãturii electronice este pentru
transmitere email-uri semnate digital. Utilizarea

pe scarã redusã a certificatelor calificate în alte
aplicaþii decât cele de bazate pe email, este dato-
ratã, în primul rând, lipsei unor aplicaþii complexe,
inter-instituþionale, care sã integreze semnãtura
digitalã ca element de securizare ºi verificare a
informaþiilor electronice transferate între instituþii.

ProSoft++ este
printre primele
companii din Ro-
mânia care a dez-
voltat ºi este în
curs de implemen-
tare a primei apli-
caþii reale de utili-
zare a semnãturii
digitale calificate
în procesul de au-
torizare a persoa-
nelor fizice ºi aso-
ciaþiilor familiale
care desfãºoarã

activitãþi independente. Acest modul de utilizare
a semnãturii digitale calificate face parte inte-
grantã din aplicaþia de gestiune a autorizaþiilor
la nivelul primãriilor, aplicaþie din portofoliul de
produse software pentru administraþia publicã
oferite de ProSoft++. 

ªtefan Boboc, ProSoft++

Sâmbãtã 17.09.2005–ora 10:30

Software open-source pentru 
administraþia publicã

Prezentarea Nuxeo este focalizatã pe apli-
caþia Nuxeo CPS (Collaborative Portal Server),
software open source profesional pentru mana-
gementul conþinutului colaborativ, manage-
mentul procesului de afaceri ºi al fluxului de
lucru. CPS se distribuie sub licenþã GPL ºi se
bazeazã pe platformele open source Zope ºi CMF
(Content Management Framework). Aplicaþia
este dezvoltatã de compania Nuxeo în mod
colaborativ, în mediu open source, alãturi de o
comunitate de dezvoltatori. La ora actualã, CPS

este considerat
cel mai complet
framework open
source din dome-
niul sãu, având în
vedere toate teh-
nologiile de pe
piaþã, potrivit ana-
liºtilor de market-
ing Gartner,
KnowledgeCon-
sult ºi Markess In-
ternational. Nuxeo
România este filiala
companiei franceze

Nuxeo, furnizor de soluþii open source de
Enterprise Content Management (ECM). 

Andreia ªtefãnescu, CEO Nuxeo România

Sâmbãtã 17.09.2005–ora 12:00

Soluþia Microsoft de comunicare ºi
colaborare bazatã pe Office, Ex-
change Server ºi Share Point Portal

În luna noiembrie 2005 Microsoft va lansa
o nouã generaþie de produse pentru realizarea
de aplicaþii. Este vorba de SQL Server 2005,
Visual Studio 2005 ºi BizTalk Server 2005.
Dintre acestea, SQL Server 2005 este produsul

Microsoft pentru
managementu l
bazelor de date ºi
analiza informaþi-
ilor. SQL Server
2005 include capa-
bilitãþi deosebite de
analizã multidimen-
sionalã, Data Mining,
generare automatã
de rapoarte ºi no-
tificãri, pentru rea-
lizarea de soluþii
puternice de Busi-

Conferinþa Anualã ANIAP
– selecþie din agenda 2005 –

S
evil Sumanariu,
preºedinte ANIAP,
ne-a motivat
alegerea temei prin
importanþa luãrii

unei decizii optime, în cele trei
etape ale sale de funda-
mentare/ formulare/ imple-
mentare: „O decizie funda-
mentatã depinde de calitatea
informaþiilor care stau la baza
ei. Oricât de mult ne-am axa
pe managementul proiectelor,
atâta timp cât substanþa
acestora, respectiv informaþia
procesatã de acestea reprez-
intã o resursã deficitarã ºi

criticã, atât ca ºi conþinut, dar
ºi ca producãtor, vom asista la
decizii mai mult sau mai puþin
fundamentate ºi, în acest
sens, conferinþa anualã ANIAP
2005 îºi propune ca temã
„SISTEMELE INFORMATICE
PENTRU FUNDAMENTAREA
DECIZIEI“.

Cum aceastã ediþie a
revistei va fi gata înaintea
evenimentului ANIAP, ne-am
propus sã vã prezentãm
agenda conferinþei ºi informaþii
relevante despre unele dintre
prezentãri ºi... sperãm sã ne
gãsiþi în salã.

Unul dintre evenimentele relevante ale lunii
septembrie este Conferinþa anualã ANIAP. Ca loc
de desfãºurare a fost aleasã staþiunea Mamaia,
locaþie ce permite un weekend (16-18 septembrie)
combinat de informare ºi relaxare. Tema acestei
ediþii este „SISTEME INFORMATICE PENTRU
FUNDAMENTAREA DECIZIILOR“ ºi acoperã o
categorie largã de soluþii. Poate ºi aceasta este
cauza unei prezenþe eterogene: furnizori de
soluþii software, dar ºi de telecomunicaþii ºi infras-
tructurã hardware. Conferinþa nu va neglija însã
nici metodologiile de management de proiect
sau Infrastructura Naþionalã de Date Spaþiale.
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ness Intelligence. Deoarece tema conferinþei ANIAP
este: Sisteme informatice pentru fundamentarea
deciziilor, am considerat foarte potrivit sã oferim
o prezentare în avanpremierã asupra funcþiona-
litãþilor SQL Server 2005 pentru ca specialiºtii IT
din administraþia publicã sã poatã evalua pro-
dusul ºi scenariile în care acesta poate fi utilizat,
pentru a-ºi putea construi strategii de dezvoltare
pentru proiectele IT pe care dânºii le realizeazã. 

Adrian Stoian, System Engineer 
Microsoft România

Sâmbãtã 17.09.2005–ora 14:30

BitDefender–soluþii pentru 
fundamentarea deciziei în 
domeniul securitãþii IT

„Evenimentul organizat de ANIAP este un
bun prilej pentru a ne reîntâlni cu specialiºtii IT din
instituþiile administraþiei publice, de a aduce în
atenþie tema securitãþii IT ºi a procesului de fun-
damentare a deciziilor în acest sector. Conduce-
rea unei instituþii poate lucra mai eficient ºtiind
cã ameninþãrile asupra resurselor importante
sunt semnificativ mai puþine, iar datele valoroase
rãmân în continuare disponibile, nedeteriorate,
integre ºi securizate. Deciziile sunt fundamentate
pe informaþie. Pentru a avea acces la aceasta

c a l c u l a t o r u l ,
Internetul, e-mailul,
serverele de fiºiere
sunt folosite la ma-
ximum. Protecþia îm-
potriva ameninþãri-
lor care însoþesc
formele de comuni-
care este foarte
importantã, având
în vedere cã de buna
funcþionare a aces-
tora, depind rezulta-
tele obþinute. O poli-
ticã integratã în do-
meniul securitãþii IT

va genera decizii fundamentate în celelalte
domenii de interes.”

Anemari Achim, BitDefender 
Account Manager.

Sâmbãtã 17.09.2005–ora 15:30

Productivitatea în administraþia 
publicã localã–studiu de caz 
Primãria Giurgiu

Rãzvan Marincoi, Sobis Solutions 
(v. paginile urmãtoare)

Sâmbãtã 17.09.2005–ora 16:30

Gestiunea teritoriului–decizii 
fundamentate sau decizii 
la bunul simþ

În lipsa unei viziuni la nivel central asupra
Infrastructurii Naþionale de Date Spaþiale (INDS)
care sã demareze procesul de standardizare

naþionalã a datelor, serviciilor ºi circuitul acestora
pe orizontalele ºi verticalele a ceea ce înseamnã
gestiunea teritoriului, noi îi sprijinim pe cei care
iniþiazã acþiuni concrete în acest sens pe orizon-
tala din care fac parte.

ANIAP este una din organizaþiile cele mai
active ºi sunt con-
vins cã eforturile
lor nu vor rãmâne
fãrã rezultate.
A d m i n i s t r a þ i a
publicã este în
continuare un
sector strategic
pentru Intergraph
C o m p u t e r
Services ºi ne
bucurãm sã con-
statãm cã acþiu-
nile noastre de
educare a pieþei

se îndreaptã în aceleaºi direcþii. Participãm ºi în
2005 la acest eveniment important, cu atât
mai mult cu cât tema principalã abordatã ne va
permite sã continuãm într-un cadru mai larg
discuþiile începute în iunie 2005 la conferinþa
anualã „Lumea Geospaþialã”. Mai ales cã
ne face plãcere sã constatãm cã multe din
problemele discutate nu rãmân la stadiul de
teorie din moment ce unele iniþiativele locale
se bucurã deja de recunoaºtere internaþionalã.
Bucureºti ºi Oradea sunt exemple concrete în
aceastã privinþã

Marcel Foca, Director General Intergraph
Computer Services.

Duminicã 18.09.2005–ora 9:30

Soluþie dedicatã administraþiei  
publice: GoPro 

Partea informativã are în vedere prezentarea
GoPro .net, soluþie dedicatã managementului
de „caz“ (managementul fluxului de lucru,  mana-
gementul de documente & managementul
relaþiei cu cetãþenii) pentru administraþia publicã.
Prezentarea îºi propune sã realizeze ºi o
demonstraþie a modului în care un caz (o cerere
a cetãþeanului) este gestionatã de soluþia
noastrã, de la generarea lui pânã la soluþio-
narea ºi închiderea acestuia. Cazul (cererea)
este  „Stabilirea  taxei  mijloacelor de transport
deþinute de persoanele fizice, datoratã în
temeiul Ordonanþei Guvernului 36/2002,
republicatã, cu eliberarea procesului verbal de
impunere – proces specific unei primãrii: Taxe
ºi impozite locale“

Roxana Coman, CG&GC IT

Duminicã 18.09.2005–ora 10:00

SIVECO Business Analyzer, 
instrument de analizã ºi 
decizie manageriala

Dan Tuhar, SIVECO România
(v. paginile urmãtoare)

Duminicã 18.09.2005–ora 11:30

Noi sisteme de comunicaþie 
pentru interconectarea 
sistemelor informatice

„Bit Telecom va prezenta noile sisteme de
comunicaþie pentru distribuþia de internet,
transmisia de voce ºi de date pentru care se
importã echipamente de la firme de renume:
„Mitsubishi” pentru echipamentele PLC din
generaþia de 200 Mbps în tehnologie DS2,
„Corinex” pentru echipamente PLC Home Plug
de 14 Mbps destinate reþelelor de calculatoare
ºi telefonice, cât ºi pentru distribuþia de
internet, echipamente „Proxim“ WiFI ºi WiMAX
în tehnologie wireless, precum ºi echipamente
ADSL pentru a echipa bucle locale din incinte,
atât pentru firme, cât ºi pentru utilizatori privaþi. 

Soluþiile bazate pe aceste noi tehnologii se
constituie în alternative viabile, care ºi-au dovedit
deja utilitatea ºi eficacitatea în diverse alte þãri
ºi care constituie o alternativã convenabilã eco-
nomic la soluþiile cu fir, sau cu fibrã opticã. Este
vorba de clãdirile deja construite unde instalarea
firelor nu este soluþia optimã dar ºi de locali-
tãþile netelefonizate unde soluþiile PLC ºi wireless
sunt ideale, iar tehnologia ADSL augmenteazã
posibilitãþile perechii telefonice clasice. Chiar ºi
în cazul în care nu înlocuiesc integral soluþiile
cu fir ºi cu fibrã opticã (distanþe mari) acestea
constituie completarea cu succes a acelora,
pentru situaþiile în care reprezintã soluþia opti-
mã, având în vedere cã se realizeazã mai
comod ºi mai rapid cu aceleaºi cheltuieli.“

Ilie Gross, Development
Manager Bit Telecom

Duminicã 18.09.2005–ora 12:30

Gestiunea autorizaþiilor 
de construire

Aplicaþia informaticã „Gestiunea autorizaþi-
ilor de construire” este realizatã „in-house” de
programatorul Daniel Stãnescu ºi funcþioneazã

la Consiliul Jude-
þean Dâmboviþa
din anul 1999.
Versiunea actualã
este extinsã la
10 localitãþi ale
judeþului (oraºe
ºi comune) în ca-
drul proiectului
„E -autor i zaþ ie”
proiect ce se im-
plementeazã cu
fonduri europene
– programul Fon-
dul de moder-

nizare pentru dezvoltarea administraþiei la nivel
local. Prezentarea mea se referã la principalele
funcþiuni ale acestei aplicaþii ce creeazã temelia
pentru implementarea serviciului electronic
pentru cetãþeni, de «obþinerea autorizaþiilor de
construire»

Natalia Ceptureanu, ªef Departament IT,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa


