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Administraþia publicã localã din România

face paºi tot mai complecºi în ceea ce

priveºte implementarea unor soluþii geo-

spaþiale, ale cãror beneficii pot fi cuantifi-

cate într-un timp relativ scurt. E cazul re-

cent al Consiliului Judeþean Bacãu, care a

implementat o soluþie geospaþialã de ges-

tiune a riscurilor, care permite unui specia-

list sã facã singur munca a 25 de persoane.

P
roiectul SIGRIM (Sistemul In-
formatic Geospaþial pentru
Gestiunea Riscurilor ºi a In-
tervenþiilor Medicale), care a
demarat în luna februarie ºi

care are ca termen de finalizare luna
noiembrie a acestui an, a fost soluþia pe
care Consiliul Judeþean Bacãu a ales-o
pentru a gestiona informatic acþiunile de
prevenire ºi reacþie a autoritãþilor la situ-
aþii de urgenþã. Valoarea totalã a acestui
proiect este de aproximativ 395.000 de
euro, fiind finanþat prin Programul Ope-

raþional Sectorial Creºterea Competiti-
vitãþii Economice – Axa Prioritarã III. 

Proiectul este extrem de important,
deoarece, cu ajutorul acestuia, Consiliul
Judeþean Bacãu sperã sã îmbunãtãþeascã
acþiunile administraþiilor locale de pre-
întâmpinare ºi minimizare a riscurilor
cauzate de inundaþii ºi sã previnã pe ter-
men lung repetarea efectelor dezastrelor
generate de inundaþiile din 2010. 

SIGRIM – un sistem interoperabil 
la nivelul judeþului Bacãu

În urma implementãrii proiectului
SIGRIM, inventarierea numãrului de per-
soane care trebuie evacuate din zona afec-
tatã de risc se poate realiza mult mai rapid
ºi cu un numãr mai redus de personal
necesar în etapa de analizã/procesare date.

De sistemul informatic geospaþial
beneficiazã direct nu numai Consiliul
Judeþean Bacãu, ci ºi alþi parteneri insti-
tuþionali. Astfel, în urma acestei in-
vestiþii, Consiliul Judeþean Bacãu parta-
jeazã cunoºtinþele privind riscurile în
situaþii de urgenþã cu alte instituþii. 

AAUUTTOORRIITTAATTEEAA DDEE SSÃÃNNÃÃTTAATTEE PPUUBBLLIICCÃÃ AA

JJUUDDEEÞÞUULLUUII BBAACCÃÃUU beneficiazã de analize
spaþiale privind alocarea optimã a per-
sonalului medical în funcþie de specia-
litãþi/populaþia deservitã/riscuri.

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL JJUUDDEEÞÞEEAANN PPEENNTTRRUU

SSIITTUUAAÞÞIIII DDEE UURRGGEENNÞÞÃÃ „„MMRR..  CCOONNSSTTAANNTTIINN

EENNEE”” are posibilitatea de gestiune efi-
cientã a zonelor de risc ºi de analize pen-
tru decizii privind limitarea efectelor
dezastrelor. 

SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC JJUUDDEEÞÞEEAANN DDEE DDRRUU--
MMUURRII BBAACCÃÃUU ººII CCNNAADDNNRR (Compania Na-
þionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþio-
nale din România, Direcþia Regionalã de
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Drumuri ºi Poduri Iaºi, Secþia Drumuri
Naþionale Bacãu) pot verifica viabilitatea
pe timp de iarnã ºi de varã a cãilor de
transport rutiere naþionale ºi judeþene,
lucrãrile la cãile rutiere ºi vor beneficia
de rapoartele de specialitate privind vi-
abilitatea ºi zonele de risc, poziþionarea
lucrãrilor sau zonelor afectate de riscuri.

Beneficiarii indirecþi dispun de ana-
lize specializate în vederea luãrii decizi-
ilor în situaþiile de urgenþã.

IINNSSTTIITTUUÞÞIIAA PPRREEFFEECCTTUULLUUII DDIINN JJUUDDEEÞÞUULL

BBAACCÃÃUU beneficiazã de informaþii rele-
vante pentru Situaþii de Urgenþã agre-
gate într-un singur loc în vederea fun-
damentãrii deciziilor ºi a comuncãrii cu
presa ºi cu populaþia, prin pregãtirea
unor pachete de informaþii pentru
fiecare categorie de beneficiar/destinatar
(presã/populaþie).

AADDMMIINNIISSTTRRAAÞÞIIAA NNAAÞÞIIOONNAALLÃÃ „„AAPPEELLEE

RROOMMÂÂNNEE””,,  AADDMMIINNIISSTTRRAAÞÞIIAA BBAAZZIINNAALLÃÃ DDEE

AAPPÃÃ SSIIRREETT – Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Bacãu, cu rol în gestionarea
hidrologicã, hidrogeologicã ºi prognozã
hidrologicã în cazul situaþiilor de ur-
genþã, furnizeazã informaþii privind
situaþiile de urgenþã generate de inun-
daþii, fenomene meteorologice pericu-
loase, accidente la construcþii hidroteh-
nice ºi poluãri accidentale la nivelul ju-
deþului ºi va beneficia de informaþii pri-
vind riscurile ºi de analize pentru decizii
privind limitarea efectelor dezastrelor
privind accidentele la construcþiile
hidrotehnice ºi poluãri accidentale la
nivelul judeþului.

SSEERRVVIICCIIUULL PPOOLLIIÞÞIIEEII RRUUTTIIEERREE DDIINN JJUUDDEE--
ÞÞUULL BBAACCÃÃUU va furniza informaþii despre
blocajele pe cãile rutiere datorate acci-
dentelor ºi va beneficia de suport actua-
lizat de hartã pentru localizarea acciden-
telor pentru luarea mãsurilor necesare re-
ducerii numãrului acestora pe sectoarele
de drum sau pentru situaþii de urgenþã.

LLOOCCUUIITTOORRIIII JJUUDDEEÞÞUULLUUII,,  TTUURRIIººTTIIII OOCCAAZZIIOO--
NNAALLII,,  TTRRAANNSSPPOORRTTAATTOORRIIII vor avea acces, în
caz de situaþii de urgenþã, la un pachet de
informaþii privind zonele afectate ºi volu-

mul estimat al pagubelor, zonele sigure,
zonele cu risc potenþial, locaþia taberelor
de sinistraþi, cãile de acces sigure ºi drumul
optim pânã la acestea, iar în situaþii nor-
male de o administrare mai bunã a infra-
structurii judeþene (a cãilor rutiere, con-
strucþiilor hidrotehnice, barajelor etc.).

MMIINNIISSTTEERRUULL TTRRAANNSSPPOORRTTUURRIILLOORR ººII IINN--
FFRRAASSTTRRUUCCTTUURRIIII,,  dar ºi alte autoritãþi ale ad-
ministraþiei publice locale ºi unitãþile ad-
ministrativ teritoriale vor beneficia de in-
formare în caz de situaþii de urgenþã prin
accesul la un pachet de informaþii privind
zonele afectate ºi volumul estimat al
pagubelor, zonele sigure, zonele cu risc
potenþial, locaþia taberelor de sinistraþi,
cãile de acces sigure ºi drumul optim pânã
la acestea, dar ºi de suport pentru o co-
municare mai bunã cu presa ºi populaþia,

iar în situaþii normale de rapoarte de spe-
cialitate privind viabilitatea pe timp de
iarnã ºi de varã pentru infrastructura
judeþeanã (drumuri naþionale, drumuri
judeþene, drumuri comunale, cãi rutiere,
construcþii hidrotehnice, baraje etc.) ºi de
exemplul de bunã practicã oferit de Con-
siliul Judeþean Bacãu.

Beneficii concrete

Inspectoratul Judeþean pentru Situ-
aþii de Urgenþã „Mr. Constantin Ene” va
obþine beneficii cuantificabile în urma
implementãrii proiectului SIGRIM. Ast-
fel, în cazul analizei situaþiei operative
la producerea unei situaþii de urgenþã
complexe în vederea luãrii deciziei
privind modul de acþiune, utilizarea
SIGRIM a presupus un efort de 14 spe-
cialiºti/orã în loc de 50. Trebuie precizat
însã cã timpii estimaþi pentru fiecare ac-
tivitate sunt condiþionaþi de actualizarea
permanentã a informaþiilor din sistem ºi
nu includ ºi timpii necesari pentru actu-
alizarea bazei de date. Timpii sunt influ-
enþaþi de amploarea evenimentului ºi lo-
caþia acestuia faþã de instituþiile an-
grenate în gestionarea lui.

Desigur, toate instituþiile implicate în
acest proiect au mult de lucru pentru a fi
cu adevãrat pregãtite în faþa riscurilor, de
oricare naturã ar fi ele, însã au alãturi
tehnologia, fãrã de care ar fi mult mai vul-
nerabile. Chiar dacã azi sunt la început de
drum, cu ajutorul sistemului recent im-
plementat, pot oferi mult mai rapid soluþii
în faþa unor situaþii de urgenþã.

� LUIZA SANDU
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�� BENEFICII:
• Creºterea capacitãþii de intervenþie, prin

asigurarea unui suport hartã intuitiv ºi
actualizat permanent de partenerii din
proiect, prin instrumentele de analizã ºi
raportare create în soluþie;

• Creºterea acurateþii evaluãrii situaþiilor
de risc potenþial (zone potenþial afecta-
te, pagube posibile), prin instrumentele
disponibile de analizã/raportare în hartã;

• Creºterea corectitudinii ºi scãderea cos-
turilor la actualizarea datelor geospaþiale
prin gestiunea unitarã, pe bazã de res-
ponsabilitãþi a acestora ºi prin standar-
dizarea formatelor/structurilor de date

• Rapoarte de management mai 
concise, intuitive ºi precise;

• Creºterea gradului de informare 
a populaþiei privind zonele de risc.

�� OBIECTIVE URMÃRITE
• Creºterea capacitãþii de prevenire a riscurilor;

• Îmbunãtãþirea serviciilor publice de intervenþie în situaþii de urgenþã;

• Asigurarea cooperãrii ºi interoperabilitãþii la nivelul judeþului Bacãu prin oferirea
unui suport administrativ ºi logistic de înaltã performanþã tuturor partenerilor din
proiect. Sistemul va agrega informaþii primite de la mai multe instituþii publice ºi
va permite analize de tipul (exemplu de risc inundaþii):  

• care e zona afectatã ºi cine e afectat (gospodãrii, drumuri, cãi ferate), pe pe-
rioade de timp;

• câþi oameni au nevoie de îngrijire medicalã ºi ce resurse medicale pot interveni
(spital, cabinet);

• care sunt locaþiile sigure pentru sinistraþi;

• care sunt rutele optime de urmat pentru echipele de intervenþie;

• planificarea optimã a resurselor de intervenþie.


