
Premieră în România - Gestiunea patrimoniului la 
Primăria Municipiului Focşani - o soluţie 
geospaţială dezvoltată de Intergraph Computer 
Services 
În premieră în România, sistemul 
tablou de bord digital clar al evidenţelor de patrimoniu 

Provocarea

Toate administraţiile publice din România se luptă cu problema delicată a patrimoniului. 
Nicăieri nu există o evidenţă clară asupra bunurilor gestionate (terenuri, construcţii, căi de 
comunicaţii) din punct de vedere tehnic şi valoric. Într-un domeniu foarte important precum 
gestiunea reţelelor edilitare, deciziile primăriei depind de informaţii care vin de la 
administratorii, concesionarii acestor reţele. În sens invers, partenerii instituţionali au nevoie de 
informaţii sau de decizii rapide din partea primăriei. Primăria Municipiului Focşani a înţeles că 
acest lucru nu este posibil decât cu sprijin informatic şi şi-a propus dezvoltarea unui sistem 
integrat cu o importantă componentă geospaţială, denumită ”Sistem informatic de gestiune a 
patrimoniului”. PM Focşani a conştientizat că provocarea majoră era interconectarea 
evidenţelor economice cu reprezentarea spaţială în hartă a principalelor obiecte de patrimoniu. 
Sistemul trebuia să permită stocarea şi regăsirea informaţiilor tehnico-funcţionale asociate 
componentelor spaţiale ale obiectelor de patrimoniu, precum şi conectarea administratorilor, 
concesionarilor de reţele în vederea clarificării, actualizării şi corelării evidenţei faptice proprii cu 
evidenţele contabile ale primăriei. Unul din obstacolele în calea realizării unei comunicări 
eficiente pe acest subiect era de natură tehnologică (incompatibilităţi la nivelul sistemelor 
informatice utilizate de fiecare instituţie pentru evidenţa geospaţială a obiectelor de 
patrimoniu), motiv pentru care comunicarea, atât cât funcţiona, se realiza pe suport hârtie sau, 
în cel mai bun caz, prin fişiere Excel. Evident, într-un astfel de flux, transmiterea informaţiei 
grafice pentru localizarea obiectelor sau a lucrărilor efectuate era exclusă. 

Obiectivele proiectului

●Automatizarea fluxului de informaţii în cadrul compartimentelor funcţionale ale PMF,  
companiile de utilităţi, serviciile publice implicate în procesul de ţinere a evidenţei economice 
şi tehnice ale obiectelor de patrimoniu

●Corelarea evidenţelor scriptice şi faptice ale PMF cu evidenţele administratorilor, 
concesionarilor în vederea localizării şi identificării univoce a obiectelor de patrimoniu

●Transferarea pe suport electronic a procedurii de înregistrare, inventariere şi scoatere din 
evidenţe a obiectelor de patrimoniu şi localizarea lor precisă pe harta administrativă a 
municipiului 

îşi propune conturarea unui 

Intergraph Computer Services

Beneficii cheie

● Eliminarea procedurilor interne 
manuale de identificare în teren a 
componentelor unui obiect de 
patrimoniu

● Identificarea rapidă a informaţiilor 
descriptive direct din hartă

● Creşterea eficienţei inventarelor prin 
localizarea precisă şi accesul la 
informaţii tehnice detailate

● Obţinerea unui suport decizional 
important atât pentru valorificarea 
obiectelor de patrimoniu, cât şi pentru 
dezvoltarea şi reabilitarea oraşului

● Reducerea timpului de localizare a 
unui obiect de patrimoniu studiat

● Actualizarea evidenţei faptice pe 
măsură ce se modifică componentele 
unui obiect de către fiecare din 
instituţiile participante la administrarea 
acestor bunuri

● Punerea la dispoziţia instituţiilor şi a 
cetăţenilor a informaţiilor complete şi la 
z i  p r i v i nd  s i t ua ţ i a  bunu r i l o r  
admin i s t ra te, p ropuse  pen t ru  
valorificare

Profil client

P r imă r i a  Mun i c i p i u l u i  Fo c şan i  
(www.focsani.info) administrează un 
teritoriu de 4815 ha (din care suprafaţa în 
intravilan este de 1650 ha) în beneficiul 
unei populaţii de 103.219 de locuitori. 
Aparatul administrativ propriu include un 
număr de 47 de compartimente în cadrul 
a 3 direcţii, cu un total de 165 de posturi.

Aplicaţii specializate dezvoltate

• Servicii Web
• Interfaţă utilizator 

Tehnologii software utilizate

• GeoMedia Professional
• GeoMedia WebMap Professional
• Suita de aplicaţii Map2Net
• Microsoft IIS
• Microsoft SQL 2005
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Soluţia

Prima decizie a PM Focşani a fost de a corela înregistrările din evidenţele economice (registrul 
mijloacelor fixe) cu evidenţele tehnice şi reprezentarea componentelor obiectelor de patrimoniu 
în hartă. Totodată se dorea crearea unei interfeţe către BDG (Banca de Date Geospaţiale) prin 
care toate instituţiile partenere să poată participa la fluxuri de lucru inter-instituţionale 
informatizate şi automatizate în procesul de ţinere a evidenţei patrimoniale pe suportul 
tehnologic al PMFocşani. Integrată cu soluţia de evidenţă economică a mijloacelor fixe aflată în 
exploatare în momentul de faţă la Primăria Municipiului Focşani, soluţia a fost dezvoltată 
utilizând o arhitectură de tip three-tier: bază de date, server de aplicaţii şi interfaţă client.

Funcţionalitatea dezvoltată va fi accesibilă tuturor actorilor implicaţi în evidenţele patrimoniale. 
La resursele soluţiei propuse vor avea acces atât companiile administrator sau concesionari de 
reţele, cât şi cele care vor deveni ulterior administratori ai unor reţele. Din punct de vedere 
tehnologic, specificul soluţiei este dat de o arhitectură de tip middle-tier bazată pe Microsoft IIS, 
GeoMedia WebMap Professional şi servicii web, precum şi de o interfaţă utilizator de tip 
browser, în care a fost implementată toată funcţionalitatea privind generarea şi vizualizarea 
informaţiei geospaţiale. Graţie sistemului, angajaţii PM Focşani nu mai sunt nevoiţi să stocheze 
informaţiile tehnico-descriptive pe suport de hârtie, ci beneficiază de avantajele digitale ale 
BDG. Legătura între cele două evidenţe (economică şi tehnică) se realizează printr-o conexiune 
la nivelul bazei de date cu registrul mijloacelor fixe. Acest registru este filtrat în aşa fel încât să 
oglindească în BDG doar acele obiecte care pot fi localizate pe o hartă. 

Utilizatorii sistemului geospaţial, indiferent de instituţia din care fac parte, identifică în hartă 
elementele componente ale obiectelor de patrimoniu din această listă şi generează legătura 
între obiect şi componente. Dacă acestea nu se regăsesc în hartă, utilizatorii responsabili de 
actualizarea datelor vor introduce în BDG reprezentarea grafică (geometria) şi caracteristicile 
tehnice ale componentelor care vor fi conectate cu obiectul din evidenţa economică. 

Informaţiile tehnice şi poziţionarea în hartă a componentelor unui obiect pot fi consultate şi din 
sistemul de evidenţă economică prin apelarea serviciilor web de consultare. Aceste servicii 
returnează ”fişa tehnică” a obiectului selectat sau zona de hartă cu amplasarea componentelor. 
Fişa conţine lista componentelor ataşate şi caracteristicile tehnice ale fiecăruia în forma definită 
la configurare. În mod similar utilizatorii care lucrează mai mult cu sistemul geospaţial pot apela 
prin serviciile sistemului ”Fişa mijlocului fix” fără a fi necesară utilizarea sistemului de evidenţă 
economică.

Profil ICS

Înfiinţată în 1995 ca partener de 
distribuţie în România a Intergraph Corp. 
(Alabama, USA), Intergraph Computer 
Services  s-a dezvoltat rapid şi a acumulat 
competenţe care în prezent permit 
companiei să ocupe o poziţie de lider 
între furnizorii de soluţii geospaţiale 
pentru administraţ i i le publice ş i 
organizaţiile mari. Soluţiile noastre la  
cheie evidenţiază amplasarea exactă a 
resurselor şi a beneficiarilor, precum şi a 
legăturilor dintre acestea, rezultatul final 
fiind integrarea informaţiilor din întreaga 
instituţie într-un sistem complet, adaptat 
fiecărei problematici în parte.

Pentru instituţiile a căror activitate 
depinde vital de accesarea instantanee a 
informaţiilor geografice, soluţiile noastre 
oferă baza informaţională  pentru toate 
nivelurile decizionale prin unificarea în 
aceeaşi bază de date a informaţiilor 
alfanumerice cu cele geografice. Toate 
sistemele sunt dezvoltate pe platforma 
GeoMedia, un patent al Intergraph. 
Această tehnologie gest ionează 
colectarea datelor, analiza informaţiilor şi 
organizarea rapidă a acestora în formate 
uşor de înţeles şi de transmis mai departe.

Soluţiile Intergaph Computer Services au 
fost proiectate pentru a permite tuturor 
nivelurilor de management din instituţie 
să ia decizii operaţionale mai rapide şi 
mai bune, prin:

● interoperabilitate

● scalabilitate

●extindere pe Web

●analize dinamice

●experienţă specifică

Intergraph Computer Services
Bd. Ficusului, nr. 14A, sector 1, Bucureşti, 013974

Tel.: 021 - 233 6363
Fax: 021 - 233 6364

E-mail: office@ingr.ro
www.ingr.ro
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