
Deºi în România nu se poate vorbi despre

activitãþi de adoptare/adaptare/ dez-

voltare de standarde privind managemen-

tul de informaþie geograficã la nivel

naþional, activitatea de dezvoltare de apli-

caþii care utilizeazã informaþia geograficã

este în plinã efervescenþã. Existã, aºadar,

exemple de bune practici ºi printre admin-

istraþiile locale din România pe care le

vom prezenta în acest al treilea articol din

seria anunþatã în luna octombrie.

U
na din marile probleme ale
informatizãrii în adminis-
traþia publicã din România o
reprezintã interoperabili-
tatea. Nu se poate vorbi de

interoperabilitate la nivel naþional, însã
pe plan local au existat un numãr de en-
tuziaºti care chiar au pus în funcþiune
sisteme integrate ºi interoperabile.

Consorþiul GIS de la Oradea

Administraþia publicã din Oradea a
decis sã conceapã de la început un sis-
tem geospaþial unitar, care sã gestioneze
toatã zona metropolitanã Oradea ºi care
sã ofere suport decizional pentru toate
instituþiile care opereazã cu informaþie
geospaþialã în zonã. Proiectul a fost
abordat în douã etape.

Pentru a administra mai eficient ter-
itoriul oraºului ºi împrejurimile, în anul
2002, municipalitatea din Oradea a înfi-
inþat Consorþiul Local de GIS, organiza-
þie ce a cuprins iniþial primãria, opera-
torii de apã, gaze, energie termicã ºi
electricã ºi câteva filiale locale ale unor
agenþii naþionale. Iniþiativa a fost o
soluþie activã atât la problema ridicatã

de administrarea centralizatã a unui
oraº în plinã dezvoltare, cât ºi la necesi-
tatea de a integra în managementul lo-
calitãþii ºi zonele limitrofe, puternic
neglijate anterior.

Consorþiul avea ca scop realizarea
managementului unitar al informaþiilor
din teritoriul administrativ al municip-
iului. Consorþiul include, pe lângã
primãrie, instituþiile deþinãtoare de util-
itãþi, oficiul de cadastru, agenþia de
mediu ºi companii private. Dezvoltarea
consorþiului a fost continuatã prin
parteneriatul iniþiat de primãria Oradea
ºi materializat în înfiinþarea Zonei Met-
ropolitane Oradea.

A doua etapã a constat în standard-
izarea informaþiei ºi a comunicãrii
geospaþiale la nivelul membrilor Con-
sorþiului Geospaþial. O datã definite,
standardele au fost supuse avizãrii cor-
pului tehnic din Oradea, a Consiliului
Local al municipiului Oradea ºi a asoci-
aþiilor ANIAP ºi CASM.

Evoluþia proiectului, coagularea con-
sorþiului GIS ºi asocierea oraºului cu cele
opt comune limitrofe, ca primã zonã
metropolitanã în România, au avut ca
rezultat câºtigarea a douã proiecte de fi-
nanþare internaþionalã importante: sis-
temul informatic de management al in-
frastructurii – finanþator Guvernul Flan-
drei – ºi interoperabilitate în GIS – grant
finanþat de Corporaþia Intergraph.

Primãria Sibiu, 
preocupatã de standardizare

Primãria din Sibiu are o preocupare
constantã pentru standardizare, o condiþie
esenþialã pentru a avea un sistem eficient,
fãcând progrese mari în aceastã direcþie. 

Primãria Sibiu dispunea în 2005 de
un sistem informatic puternic ºi bine
pus la punct. Din pãcate, în ceea ce
priveºte sistemele geografice informat-
ice lucrurile nu mergeau la fel de bine. 

„Exista o rãmânere în urmã majorã,
care trebuia acoperitã. Aºa am ajuns la
conceptul de sistem informatic integrat,
în care platforma SAP ºi GeoMedia (In-
tergraph) urmau sã funcþioneze împre-
unã”, spune AAddrriiaann  BBuuccuurraa,,  ººeeff  SSeerrvviicciiuu
IInnffoorrmmaattiiccãã  îînn  ccaaddrruull  pprriimmããrriieeii  SSiibbiiuu..

Obiectivele urmãrite în cadrul aces-
tui proiect au constat în unificarea într-
o bazã de date comunã a tuturor datelor
geospaþiale gestionate în Primãria mu-
nicipiului Sibiu, care se referã la terito-
riul sau la entitãþi poziþionate pe terito-
riul municipiului Sibiu. De asemenea,
era nevoie de integrarea Bãncii de Date
Geospaþiale cu principalele sisteme in-
formatice ale primãriei – gestiunea fi-
nanciarã, gestiunea impozitelor ºi tax-
elor, gestiunea documentelor ºi ges-
tiunea proiectelor ca niºte componente
ale sistemului integrat de gestiune al ac-
tivitãþilor primãriei.

„Standardizarea este cu adevãrat
obligatorie dacã vrem sã dãm coerenþã
ºi consistenþã muncii noastre. Am în-
ceput prin a implementa nomenclatoare
de artere, de numere poºtale, de local-
itãþi, de persoane etc. În ceea ce priveºte
formularele pentru Autorizaþii ºi Cer-
tificate pot sã spun cã acestea erau deja
standardizate în cadrul programului de
management al documentelor”, adaugã
AAddrriiaann  BBuuccuurraa..
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Proiectul SIGRIT

Un alt proiect de anvergurã, care s-a
extins ºi în afara graniþelor României, a
presupus realizarea ºi completarea bazei
de date tehnice la nivelul judeþului Con-
stanþa, cu informaþii privind riscurile la
inundaþii pentru zona geograficã a
judeþului Constanþa ºi zona trans-
frontalierã a municipalitãþii Dobrich,
din Bulgaria. 

Sub denumirea „Reducerea riscului
la inundaþii prin dezvoltarea tehnologi-
ilor de informare ºi comunicare în
regiunea transfrontalierã”, CJ Con-
stanþa, ISU „Dobrogea”, RAJDP Con-
stanþa, RAJA Constanþa ºi municipali-
tatea Dobrich au derulat în comun un
proiect cu finanþare Phare, în cadrul
cãruia cea mai importantã componentã
a fost realizarea unui Sistem Informatic
Geospaþial pentru Reducerea riscului la
Inundaþii în zona transfrontalierã, prin
dezvoltarea de tehnologii IT, mai pe
scurt, SIGRIT. 

Pornind de la experienþa dobânditã
în cadrul acestui proiect transfrontalier
a apãrut ideea înfiinþãrii unui Consorþiu
GIS în regiune, ca pas ulterior de dez-
voltare a proiectului. 

Acordul pentru înfiinþarea acestui
consorþiu s-a semnat la sfârºitul lunii
august, între Consiliul Judeþean Con-
stanþa, Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã Dobrogea, Regia Autonomã
Judeþeanã Drumuri ºi Poduri Constanþa,
SC Regia Autonomã Judeþeanã de Apã
Constanþa ºi Municipalitatea Dobrich.
Obiectul Acordului de Colaborare GIS
este de a monitoriza ºi îmbunãtãþi activ-
itãþile geospaþiale care conduc la maxi-
mizarea eficienþei instituþionale a
pãrþilor ºi, în final, la o gestiune mai efi-
cientã a teritoriului administrat.

Principalele activitãþi pe care ºi le
propun membrii Consorþiului GIS in-
clud ºi crearea unui mecanism de inte-
grare a datelor geospaþiale într-un for-
mat standardizat în vederea constituirii
unui fond de date comun – aceastã ac-
tivitate presupune ºi stabilirea unor pro-
tocoale de schimb de baze de date vec-
toriale – dar ºi agregarea ºi actualizarea
periodicã a hãrþilor de risc la inundaþii,
în vederea includerii acestora în pla-

nurile de urbanism generale, elaborate
la nivelul unitãþilor administrativ teri-
toriale din judeþul Constanþa ºi munici-
palitatea Dobrich. 

Proaspãt înfiinþatul Consorþiu GIS
reuºeºte o standardizare a comunicãrii
inter-instituþionale prin conturarea
unei „hãrþi” oficiale ºi unice la nivelul
judeþului, prin stabilirea responsabililor
de generare ºi întreþinere de date
geospaþiale, prin stabilirea procedurilor
ºi frecvenþei de schimb/actualizare de
date geospaþiale. 

Trio de succes – poliþia comunitarã
- poliþia naþionalã - primãrii

Una dintre schimbãrile majore prin
care trece administraþia publicã localã
din România este restructurarea Poliþiei
Comunitare prin preluarea a tot mai
multor atribuþii de la Poliþia Naþionalã.
La nivel practic, acest proces implicã un
transfer intern de know-how între cele
trei instituþii implicate: Poliþii Comu-
nitare, Poliþia Naþionalã ºi Primãrii, cu
implicaþii atât asupra modului de lucru
ºi organizare, dar ºi asupra sisteme-
lor informatice utilizate.

Existenþa unor sisteme informatice
interoperabile între cele trei instituþii,
care sã permitã transferul permanent al
datelor, implicã existenþa unor stan-
darde privind interconectarea, precum
ºi modele comune pentru structurarea
datelor. 

Atingerea unui nivel matur de inter-
operabilitate între aceste instituþii pub-
lice nu este însã un obiectiv foarte sim-
plu. Complexitatea organizaþiilor, nece-
sitatea respectãrii legislaþiei ºi a proce-

durilor interne proprii se rãsfrâng, in-
evitabil, asupra interoperabilitãþii.

„Interoperabilitatea a constituit ºi
constituie, în anumite privinþe, un as-
pect care poate fi îmbunãtãþit perma-
nent. Astfel, relaþiile de subordonare or-
ganizatoricã ºi funcþionalã a celor douã
structuri de poliþie constituie, în unele
situaþii, un element cu efecte negative.
Nu trebuie neglijate nici aspectele legate
de statut al personalului, nivel de
pregãtire, atitudine, aptitudine ºi reacþie
al acestuia la diverse situaþii. De aseme-
nea, reliefãm aici ºi reglementãrile in-
terne diferite, specifice fiecãrei structuri
privind fluxurile de documente ºi se-
cretizarea acestora, care pot constitui tot
atâtea cauze de alterare a nivelului re-
laþiilor funcþionale. Cu toate acestea,
prin intermediul primarilor, ca respon-
sabili ºi garanþi ai ordinii ºi liniºtii pub-
lice, toate aceste bariere în activitatea
celor douã structuri de poliþie pot fi
atenuate ºi depãºite”, considerã DDuummiittrruu
SSooaarree,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall,,  PPoolliiþþiiaa  CCoommuunnii--
ttaarrãã  sseeccttoorr  22,,  BBuuccuurreeººttii..

De aproape un an de zile, Poliþia Co-
munitarã Sibiu utilizeazã un sistem in-
formatic unic la nivel de Poliþie Comu-
nitarã în România, acesta fiind rezul-
tatul colaborãrii dintre Poliþia Comuni-
tarã Sibiu, Primãria Municipiului Sibiu,
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi
firma Intergraph Computer Services.
Acest sistem cuprinde douã aplicaþii,
prima dintre acestea „Serviciul elec-
tronic pentru monitorizarea resurselor
mobile – Soluþia Geospaþialã pentru
Poliþia Comunitarã” permite vizuali-
zarea în timp real a patrulelor pe o hartã
digitalã pusã la dispoziþie de Primãria
Sibiu. Cea de-a doua aplicaþie, „Sistem
Gestiune Incident” (Urban Safety), per-
mite inventarierea ºi analiza completã a
tuturor incidentelor menþionate în ra-
poartele agenþilor comunitari, precum
ºi poziþionarea spaþialã a locurilor de
desfãºurare a acestora. Aceastã dez-
voltare a sistemelor informatice este o
parte componentã a Sistemului Infor-
matic Intregrat al Primãriei Sibiu ºi
reprezintã o primã etapã în dotarea
Poliþiei Comunitare Sibiu cu mijloace
informatice moderne. 
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