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Fondurile alocate sectorului de mediu din

România de cãtre Comisia Europeanã, pen-

tru perioada 2007-2013, se ridicã la

peste 5,6 miliarde de euro. Sectorul

apã/apã uzatã din Axa 1 va beneficia de

cea mai mare parte din fondurile europene

alocate POS Mediu (60%). Cu toate aces-

tea, riscurile ca sume importante din aceºti

bani sã se piardã sau sã se utilizeze insu-

ficient sunt foarte mari, din cauza caietelor

de sarcini prost alcãtuite.

D
e regulã, operatorii de servicii
de apã ºi canalizare apeleazã la
un consultant atunci când vor
sã achiziþioneze un sistem in-
formatic, însã de cele mai

multe ori consultanþii nu sunt la fel de
pricepuþi ºi în ceea ce priveºte partea de
tehnologie sau de definire de funcþional-
itãþi. Nici operatorii de apã ºi canalizare
nu ºtiu cum sã cearã de la consultanþii pe
care îi angajeazã, astfel încât în final sã
primeascã o soluþie ºi nu niºte cutii cu
software. 

Mai mult decât atât, în caietele de
sarcini se solicitã, de exemplu, crearea
unui compartiment GIS, care sã în-
treþinã harta ºi datele, sperând cã toate
informaþiile din companie vor putea fi
gestionate de acest departament.

Aceastã idee este respinsã de MMaarriiaa
VViiººaann,,  ddiirreeccttoorr  iimmpplleemmeennttaarree  IInntteerrggrraapphh
CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess, care spune cã soluþia
nu este crearea unui compartiment GIS, a
cãrui sarcinã sã fie introducerea datelor
primite de la celelalte departamente din

companie: „100% din timp aceºti oameni
vor încãrca date ºi niciodatã nu vor fi la
zi, pentru cã sistemele de apã ºi canalizare
sunt vii ºi se modificã continuu. În plus,
dacã sunt specialiºti IT, e posibil sã intro-
ducã datele greºit. Atunci când colegii din
celelalte departamente vor dori sã le con-
sulte activitatea ºi vor gãsi erori în baza
de date îºi vor pune problema utilitãþii
acestui compartiment GIS”. 

Sfatul Mariei Viºan este ca operatorii
de apã ºi canalizare sã implice în activi-
tatea de actualizare continuã a datelor
toate departamentele care produc o mod-
ificare ce afecteazã configuraþia sau com-
ponenþa reþelei, datele despre clienþi, pla-
nurile de dezvoltare ale reþelei sau comu-
nitãþii pe care o servesc, indicatorii de cal-
itate ai apei, datele despre avariile apãrute
ºi lucrãrile executate etc. ºi sã solicite con-
sultantului sã includã aceste fluxuri de
lucru ºi informaþiile necesare, astfel încât
aceºtia sã-ºi poatã construi documentaþia. 

Un alt neajuns apare din cauza fap-
tului cã, de obicei, managerii nu sunt
consultaþi în scrierea caietului de sarcini,
iar ei sunt primii care se plâng de lipsa
unor informaþii esenþiale, care sã le fie
generate de sistemul informatic ºi care
sã îi ajute sã ia decizii.

„Din ce am observat noi, caietele de
sarcini sunt alcãtuite în urma unor dis-
cuþii cu o persoanã tehnicã sau un in-
giner. Astfel, modelarea hidraulicã
ocupã aproape trei sferturi din cerinþe,
celelalte cerinþe nici nu prea existã”,
spune MMaarriiaa  VViiººaann..

Pentru regiile de apã existã pachete de
programe foarte scumpe, cum sunt soluþi-
ile de modelare hidraulicã. În funcþie de
diametrul conductei, de lungimea ei, de
nivelul debitului de apã, de presiune,
dotarea senzorilor în reþea etc. se poate

calcula modul în care ar trebui sã circule
apa pentru a-ºi pãstra calitatea.

„Aceste softuri sunt foarte impor-
tante, pentru cã ele rezolvã niºte prob-
leme concrete într-o industrie foarte
specificã, dar pericolul este ca inginerii
care se ocupã de conceperea caietului de
sarcini sau, în general, de cerinþele pen-
tru sistemul GIS, sã fie atât de orbiþi de
partea practicã legatã de softurile de
modelare hidraulicã, încât sã ignore, de
fapt, partea cea mai importantã dintr-un
sistem GIS, cea legatã de managementul
informaþiei. Competenþele regionale, in-
teroperabilitatea, comunicarea cu alþi
operatori ºi managementul bazei de date
nu se realizeazã numai prin utilizarea
acestor pachete de programe special-
izate”, menþioneazã MMaarriiaa  VViiººaann..

De ce softurile de modelare
hidraulicã nu sunt suficiente?

Managerii, de regulã, atunci când
aflã cã departamentul IT vrea sã imple-
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menteze un sistem GIS nu ºtiu cã 
o soluþie geospaþialã le-ar putea rezolva
o mare parte din problemele cu care 
se confruntã în procesul de luare a de-
ciziilor. 

„Tabloul de bord” este acea sumã de
informaþii sintetizate ºi extrase din baza
de date actualã, care trebuie prezentate
managerului, iar acest lucru nu îl poate
realiza nici un soft de modelare
hidraulicã. Ne lovim, aºadar, de vechea
problemã a deciziilor manageriale, care
nu sunt numai de naturã tehnicã. Pe
baza tuturor informaþiilor luate din sis-
tem, un manager poate lua decizii ºi de
altã naturã: avem suficienþi abonaþi
pentru a ne susþine finaciar pe o anu-
mitã perioadã, sunt serviciile sau tar-
ifele noastre suficient de bine gândite,
conform consumului pe care-l avem,
costurile cu întreþinerea sunt optime
sau mai pot fi reduse etc.? ªi genul
acesta de rãspunsuri trebuie sã poatã fi
oferite de soluþia geospaþialã, nu doar
cele legate de calculul, dimensionarea
ºi managementul reþelei.

Un manager poate vedea pe hartã, de
exemplu, care sunt cartierele care au
presiune scãzutã la robinete ºi din ce
cauzã. Poate observa cã primeºte cereri
de branºare din anumite zone unde
compania nu are reþea ºi atunci îºi poate
elabora altfel pe criterii economice pla-
nurile de investiþii. Sau poate vedea cã
apar defecþiuni în mod repetat în acelaºi
loc, fãrã ca acest lucru sã fie legat
neapãrat de calitatea conductelor. O
soluþie geospaþialã îþi oferã vizualizarea
problemei (unde se aflã) ºi amploarea
acesteia (ce echipamente ºi zonã este
afectatã).

Practic, atunci când concepe sis-
temul informatic dorit, un operator de
apã trebuie sã þinã cont atât de ambele
componente – softul de modelare
hidraulicã ºi sistemul de management al
informaþiei –, cât ºi de legãtura dintre
ele ºi sã le acorde o importanþã egalã,
pentru cã dacã softul de modelare
hidraulicã îþi spune cum trebuie sã arate
reþeaua, sistemul de gestiune a infor-
maþiei îþi spune ce sã faci cu ea.

Mai multe funcþionalitãþi = 
cost mai mare al sistemului?

Specificarea listei exacte de funcþion-
alitãþi în caietul de sarcini nu ar deter-
mina un cost mai mare al sistemului in-
formatic?

Rãspunsul Mariei Viºan este nu, pen-
tru cã un furnizor GIS care a implementat
astfel de soluþii poate oferi implicit funcþi-
ile respective. „Noi dorim detalierea tu-
turor funcþiilor ºi nu militãm pentru cai-
ete de sarcini schematice, simplificate ºi
generale care pot fi interpretate minimal
sau maximal, în funcþie de buget. Acest
lucru e spre binele tututor celor care fac
caiete de sarcini ºi va favoriza furnizorii
de GIS în general, versus oportuniºtii de
soluþii generice, cei care rãspund la cer-
inþele din caietele de sarcini doar cu DA.
Prin oportuniºti înþeleg companii de soft-
ware care nu au fãcut niciodatã soluþii
geospaþiale pentru operatorii de apã ºi
care monitorizeazã licitaþiile, participând
la toate, fãrã de fapt sã înþeleagã foarte
bine care sunt nevoile reale ale beneficia-
rilor. Companiile de apã trebuie sã se pro-
tejeze de astfel de probleme, pe care le pot
evita din start prin caietul de sarcini”,
adaugã MMaarriiaa  VViiººaann..

Competenþele regionale, 
mai uºor de obþinut cu GIS

Operatorii de apã ºi canalizare sunt
obligaþi, conform unor directive ale Uni-
unii Europene, sã-ºi extindã compe-
tenþele ºi sã devinã operatori regionali
pânã în 2018, altfel vor fi desfiinþaþi. În
urma dobândirii competenþelor re-
gionale, practic a preluãrii micilor oper-
atori de apã din localitãþile din jur, un
operator va avea nevoie de un sistem in-
tegrat, care sã gestioneze informaþiile
din toatã compania. Cu un sistem GIS
acest proces nu numai cã este mult mai
simplu de realizat de cãtre operatorii de
apã ºi canalizare, dar practic fãrã el este
mult mai dificil.

„România stã prost la capitolul infra-
structurã, nu avem reþele moderne, cele
foarte vechi nu sunt monitorizate. Ad-

ministrarea reþelelor este partajatã cu ad-
ministraþiile publice, care sunt, practic,
proprietarii acestora. Aceste sisteme, pe
lângã faptul cã ar trebui sã rezolve prob-
lemele interne ale operatorului respectiv,
ar trebui sã permitã ºi o comunicare cu
proprietarul reþelelor sau cu alte instituþii.
Acest lucru nu a apãrut în nici un caiet de
sarcini pânã acum”, explicã MMaarriiaa  VViiººaann..  

Cu cine comunicã datele
un operator de apã?

Orice operator care înþelege cã tre-
buie sã capete competenþe regionale tre-
buie obligatoriu sã includã în caietele de
sarcini pentru sistemul pe care vrea sã ºi-
l implementeze o componentã de inter-
operabilitate cu alte aplicaþii (cel puþin
SCADA, contorizare, facturare, ERP) ºi
cu alte instituþii. 

În plus, sistemul ar trebui sã facã
schimb de date cu proprietarul reþelelor
– cu  primãriile, dacã reþelele sunt local-
izate pe o singurã unitate administrativã
ºi cu consiliile judeþene, dacã reþelele
sunt localizate pe mai mult de o unitate
administrativã. În al doilea rând, ar
putea comunica ºi cu alþi operatori de
utilitãþi.

Dacã sistemele GIS permit aceastã
interoperabilitate ca funcþionalitate de
bazã, atunci nu ar trebui sã conteze sis-
temul informatic folosit. Practic, trebuie
sã se respecte standardele impuse de
Open Geospatial Consortium, care spun
cã, indiferent ce furnizor a implementat
soluþia GIS, aplicaþia trebuie sã aibã o
structurã standard care permite implicit
aceastã comunicare. Acest lucru eliminã
ºi necesitatea de negociere cu ceilalþi
parteneri, pentru cã nu mai trebuie sã te
înþelegi cu aceºtia asupra formatului
datelor transmise. 

„Soluþia nu este sã schimbi sistemul
ori de câte ori apare un progres tehno-
logic, ci ca, în momentul în care infor-
matizezi instituþia, sã porneºti de la în-
ceput cu arhitecturi deschise, care pot fi
extinse, îmbogãþite cu module noi ºi care
nu leagã operatorii de apã de un furni-
zor”, concluzioneazã MMaarriiaa  VViiººaann..
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