
În cadrul conferinþei ANIAP de la începutul
lunii septembrie, Premiul anual pentru
eAdministration a fost acordat Primãriei
Municipiului Focºani pentru implemen-
tarea sistemului informatic de gestiune
geospaþialã a patrimoniului. Proiectul, o
premierã în România, a condus la re-
alizarea unui tablou de bord digital al ev-
identelor de patrimoniu la nivelul oraºului.

G
estiunea patrimoniului este o
problemã spinoasã pentru toate
administraþiile publice din

România. Nicãieri nu existã o evidenþã
clarã asupra bunurilor gestionate (te-
renuri, construcþii, cãi de comunicaþii) din
punct de vedere tehnic ºi valoric. Într-un
domeniu foarte important precum ges-
tiunea reþelelor edilitare, deciziile pri-
mãriei depind de informaþii care vin de la
administratorii sau concesionarii acestor
reþele. În sens invers, partenerii institu-
þionali au nevoie de informaþii sau de de-
cizii rapide din partea primãriei. Primãria
Municipiului Focºani a înþeles cã acest
lucru nu este posibil decât cu sprijin infor-
matic ºi ºi-a propus dezvoltarea unui sis-
tem integrat cu o importantã componentã
geospaþialã, denumitã ”Sistem informatic
de gestiune a patrimoniului”.

Necesitatea proiectului
,,Primãria Focºani a decis imple-

mentarea unui sistem informatic de
gestiune geospaþialã a patrimoniului al
cãrui obiectiv principal este unificarea ºi
gestiunea integratã a informaþiei referi-
toare la obiectele de patrimoniu din mu-
nicipiu. Deoarece activitatea se desfãºura
anterior prin proceduri manuale la care
participau mai mulþi actori, atât din
cadrul cât ºi din afara primãriei, s-a ajuns

în situaþia ca fiecare din aceste entitãþi
þinea o evidenþã paralelã ºi diferitã a
bunurilor de patrimoniu, evidenþe care
nu reflectau în toate cazurile realitatea
din teren,, ne-a declarat Adrian Imireanu,
Sef Serviciu IT, Primãria Focºani.

Una dintre provocãrile proiectului  a
fost interconectarea evidenþelor econom-
ice cu reprezentarea spaþialã în hartã a
principalelor obiecte de patrimoniu. Sis-
temul trebuia sã permitã stocarea ºi
regãsirea informaþiilor tehnico-funcþio-
nale asociate componentelor spaþiale ale
obiectelor de patrimoniu, precum ºi
conectarea administratorilor, concesion-
arilor de reþele în vederea clarificãrii, ac-
tualizãrii ºi corelãrii evidenþei faptice pro-
prii cu evidenþele contabile ale primãriei.
Unul din obstacolele în calea realizãrii
unei comunicãri eficiente pe acest subiect
era de naturã tehnologicã (incompatibi-
litãþi la nivelul sistemelor informatice uti-
lizate de fiecare instituþie pentru evidenþa
geospaþialã a obiectelor de patrimoniu),
motiv pentru care comunicarea, atât cât
funcþiona, se realiza pe suport hârtie sau,
în cel mai bun caz, prin fiºiere Excel. 
Evident, într-un astfel de flux, trans-
miterea informaþiei grafice pentru lo-
calizarea obiectelor sau a lucrãrilor efec-
tuate era exclusã.

,,În derularea proiectului s-au urmãrit
identificarea, automatizarea ºi standard-
izarea fluxurilor de lucru din cadrul pro-
ceselor ºi transpunerea lor în mediu in-
formatic. Au fost definite ºi implementate
interfeþe de acces la sistem pentru toþi ad-
ministratorii obiectelor de patrimoniu
diferenþiat pe nivele de competenþã ºi pe
categorii de obiecte. Soluþia asigurã inte-
grarea informaþiei privind atributele
tehnice ºi economice ale obiectelor de
patrimoniu, datele fiind generate, ges-
tionate ºi validate de entitãþi diferite. Sis-
temul se dovedeºte extrem de util, nu
doar pentru o mai bunã gestiune a patri-
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În acest demers Primãria Focºani
ºi-a asumat un nivel de risc, iner-
ent unui proiect pilot. Cãutãrile ºi
analizele efectuate au condus
însã la o soluþie care produce
rezultate foarte benefice pentru
oraºul nostru.Premiul pentru e-Ad-
ministration, oferit de ANIAP,
însemnã pentru noi o apreciere 
din partea colegilor, din alte 
localitãþi, care au considerat cã
proiectul poate fi replicat ºi pen-
tru alte administraþii locale. 
Este practic o confirmare a di-
recþiei în care au fost îndreptate
eforturile unei echipe mixte, din
partea furnizorului dar ºi a benefi-
ciarului, a rezultatelor obþinute în
final, este o recunoaºtere din
partea colegilor noºtri, ceea ce
conteazã cel mai mult!
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Patrimoniul oraºului Focºani 
gestionat cu o soluþie geospaþialã
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moniului, dar ºi ca o sursã de informaþii
complexe, ce constituie o bazã solidã pen-
tru managementul de vârf în procesul de-
cizional,,, a mai adãugat Adrian Imireanu.

Obiective

• Automatizarea fluxului de infor-
maþii în cadrul compartimentelor
funcþionale ale PMF, companiile
de utilitãþi, serviciile publice im-
plicate în procesul de þinere a evi-
denþei economice ºi tehnice ale
obiectelor de patrimoniu

• Corelarea evidenþelor scriptice ºi
faptice ale PMF cu evidenþele ad-
ministratorilor, concesionarilor în
vederea localizãrii ºi identificãrii
univoce a obiectelor de patrimoniu

• Transferarea pe suport electronic
a procedurii de înregistrare, in-
ventariere ºi scoatere din evidenþe
a obiectelor de patrimoniu ºi lo-
calizarea lor precisã pe harta ad-
ministrativã a municipiului

Soluþia
Alãturi de Intergraph Computer Ser-

vices, prima decizie a PM Focºani a fost
de a corela înregistrãrile din evidenþele
economice (registrul mijloacelor fixe) cu
evidenþele tehnice ºi reprezentarea com-
ponentelor obiectelor de patrimoniu în
hartã. Totodatã se dorea crearea unei in-
terfeþe cãtre BDG (Banca de Date
Geospaþiale) prin care toate instituþiile
partenere sã poatã participa la fluxuri de
lucru inter-instituþionale informatizate ºi
automatizate în procesul de þinere a evi-
denþei patrimoniale pe suportul tehno-
logic al PMFocºani. Integratã cu soluþia

de evidenþã economicã a mijloacelor fixe
aflatã în exploatare în momentul de faþã
la Primãria Municipiului Focºani, soluþia
a fost dezvoltatã utilizând o arhitecturã
de tip three-tier: bazã de date, server de
aplicaþii ºi interfaþã client. Funcþionali-
tatea dezvoltatã va fi accesibilã tuturor ac-

torilor implicaþi în evidenþele patrimoni-
ale. La resursele soluþiei propuse vor avea
acces atât companiile administrator sau
concesionari de reþele, cât ºi cele care vor
deveni ulterior administratori ai unor
reþele. Din punct de vedere tehnologic,
specificul soluþiei este dat de o arhitecturã
de tip middle-tier bazatã pe Microsoft IIS,

GeoMedia WebMap Professional ºi
servicii web, precum ºi de o interfaþã uti-
lizator de tip browser, în care a fost im-
plementatã toatã funcþionalitatea privind
generarea ºi vizualizarea informaþiei geo-
spaþiale. Graþie sistemului, angajaþii PM
Focºani nu mai sunt nevoiþi sã stocheze

informaþiile tehnico-descriptive pe suport
de hârtie, ci beneficiazã de avantajele dig-
itale ale BDG. Legãtura între cele douã
evidenþe (economicã ºi tehnicã) se real-
izeazã printr-o conexiune la nivelul bazei
de date cu registrul mijloacelor fixe. Acest
registru este filtrat în aºa fel încât sã oglin-

deascã în BDG doar acele obiecte care pot
fi localizate pe o hartã.

Avantaje pentru utilizatori
Utilizatorii sistemului geospaþial, in-

diferent de instituþia din care fac parte,
identificã în hartã elementele compo-
nente ale obiectelor de patrimoniu din
aceastã listã ºi genereazã legãtura între
obiect ºi componente. Dacã acestea nu se
regãsesc în hartã, utilizatorii responsabili
de actualizarea datelor vor introduce în
BDG reprezentarea graficã (geometria) ºi
caracteristicile tehnice ale componen-
telor care vor fi conectate cu obiectul din
evidenþa economicã.

Informaþiile tehnice ºi poziþionarea în
hartã a componentelor unui obiect pot fi
consultate ºi din sistemul de evidenþã
economicã prin apelarea serviciilor web
de consultare. Aceste servicii returneazã
”fiºa tehnicã” a obiectului selectat sau
zona de hartã cu amplasarea componen-
telor. Fiºa conþine lista componentelor
ataºate ºi caracteristicile tehnice ale
fiecãruia în forma definitã la configurare.
În mod similar utilizatorii care lucreazã
mai mult cu sistemul geospaþial pot apela
prin serviciile sistemului ”Fiºa mijlocului
fix” fãrã a fi necesarã utilizarea sistemului
de evidenþã economicã. �


