
Gestiunea teritoriului Municipiului Sibiu se 
realizează cu o soluţie geospaţială dezvoltată de 
Intergraph Computer Services 
Sistemul multi-departamental integrează datele din întreaga 
instituţie

Provocarea

Îmbunătăţirea semnificativă a sistemului de management al informaţiei a devenit pentru PM 
Sibiu o chestiune vitală. Principala provocare era eliminarea insularizării informaţiei la nivelul 
compartimentelor, care avea ca efect blocarea accesului la informaţie şi inconsistenţa acesteia 
la nivelul instituţiei. Aşa a fost demarat un proiect menit să înlocuiască aplicaţiile de 
„compartiment” cu un sistem informatic integrat la nivel de instituţie. În noul sistem, informaţia 
geospaţială trebuia făcută accesibilă fiecărui funcţionar sau manager printr-o soluţie care să 
iasă din tiparul aplicaţiilor de cadastru-GIS şi să furnizeze inteligenţă geospaţială pentru zeci de 
compartimente. Mai mult, informaţia geospaţială trebuia integrată în sute de fluxuri de lucru 
distincte ce urmau a fi gestionate prin sisteme informatice de tip DM, ERP sau CRM.

Obiectivele proiectului

●Crearea unui sistem informatic unitar care să automatizeze toate fluxurile zilnice de lucru 
care implică accesarea sau generarea informaţiei geospaţiale la nivelul întregii instituţii 

● Unificarea tuturor datelor urbane gestionate de administraţia publică locală din Municipiul 
Sibiu într-o bancă de date unică, numită Banca de Date Geospaţiale (BDG) 

● Crearea unui suport informaţional corect şi actualizat care să faciliteze decizii rapide şi 
avizate la nivelul managementului strategic al oraşului
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Beneficii cheie

●Cerer i le  de informaţ i i  înt re  
compartimente au fost înlocuite prin 
acces direct la datele de interes;

● Au fost identificate contradicţiile dintre 
seturile de date gestionate până atunci 
separat;

● Identificarea univocă a componenţei şi 
localizării fiecărui obiect de patrimoniu 
cu componente geospaţiale

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

● Municipalitatea este acum capabilă să 
comunice şi să partajeze date cu 
operatorii de reţele edilitare

● Municipalitatea poate acum să 
reglementeze şi să controleze mult mai 
riguros dezvoltarea infrastructurii 
edilitare şi a construcţiilor

● Pentru prima oară, managementul 
strategic beneficiază de un suport 
decizional care include şi dimensiunea 
spaţială.

Profil client

P r i m ă r i a  M u n i c i p i u l u i  S i b i u  
(www.sibiu.ro) administrează un teritoriu 
de 12.164 ha (din care suprafaţa în 
intravilan este de 3478 ha) în beneficiul 
unei populaţii de  175.000 de locuitori. 
Aparatul administrativ propriu include un 
număr de 43 de compartimente din 
cadrul a 5 direcţii, cu un total de 185 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

Soluţia

Banca de Date Geospaţiale (BDG) este componenta geospaţială a unui sistem informatic 
integrat la nivelul întregii instituţii implementat de Municipalitatea Sibiu. La finalul 
implementării, BDG a depăşit cu mult, prin arie de acoperire şi complexitate, cerinţele iniţiale. 
Astfel, prin intermediul aplicaţiilor specializate, sute de utilizatori din peste 30 de 
compartimente şi 17 servicii publice accesează sau gestionează informaţia geospaţială în 
cadrul a peste 90 de fluxuri de lucru distincte. Începând cu înregistrarea proprietăţilor, trecând 
prin planificarea urbană, emiterea de autorizaţii, coordonarea lucrărilor la reţelele edilitare, 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă,   supervizarea utilităţilor publice, transporturi şi 
terminând cu inspecţii de teren sau protecţia mediului, toate informaţiile legate de 
desfăşurarea acestor activităţi au fost integrate prin intermediul BDU.
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Din punctul de vedere al arhitecturii, BDU combină un sistem pe trei niveluri  (automatizarea 
fluxurilor de lucru) cu unul pe două niveluri (administrarea de date). În ambele cazuri, primul 
nivel este dat de aceeaşi bază de date Microsoft SQL, care a ajuns să „găzduiască” peste 200 
de tabele cu peste 3000 de atribute. 

Nivelul de mijloc se bazează pe un server de aplicaţii care permite distribuirea funcţionalităţii 
sistemului la un număr teoretic nelimitat de utilizatori printr-o interfaţă web. Acest server de 
aplicaţii include, la rândul său, trei componente majore: a) Microsoft IIS, responsabil de 
interacţiunea server-browser client; b) GeoMedia WebMap Professional, un server web-gis 
responsabil de asigurarea accesului la date, de funcţiile spaţiale şi de generarea SVG-ului 
trimis browser-ului client şi c) platforma Map2Net, dezvoltată de ICS, care implementează 
logica de business, gestiunea drepturilor de access la date şi funcţionalitatea specifică 
dezvoltată conform cerinţelor. Componenta client este asigurată, în primul caz, de browser-ul 
IE extins cu o componentă pentru vizualizarea şi manipularea graficii Adobe SVG Viewer, 
respectiv de o suită de aplicaţii desktop avansate, bazate pe tehnologia GeoMedia. 

Ce diferenţiază BDG de alte soluţii de tip web-GIS este funcţionalitatea GIS deosebit de sofisticată 
disponibilă utilizatorilor în mediu web. Cei mai mulţi dintre cei peste 120 de utilizatori au 
posibilitatea să creeze şi să editeze nu numai atributele alfanumerice ale obiectelor, dar şi geometria 
lor, folosind interfeţe de tip hartă şi instrumente de lucru similare unei aplicaţii desktop GIS.

O altă caracteristică distinctivă importantă este faptul ca BDG integrează informaţia 
geospaţială într-un sistem de tip enterprise, permiţând reprezentarea spaţială a unor fluxuri de 
lucru care tradiţional sunt asociate exclusiv cu sisteme de tip ERP, CRM sau DM. Prin BDG, 
activele, evenimentele şi documentele au fost îmbogăţite şi cu o dimensiune spaţială. Un 
exemplu relevant în acest sens este gestiunea patrimoniului.în care dimensiunile economică şi 
cea fizic/spaţială ale patrimoniului municipal sunt corelate într-o evidenţă u nică.

Nu în ultimul rând,  flexibilitatea şi versatilitatea soluţiei sunt remarcabile: aproape toată logica 
aplicaţiei este creată şi gestionată în mediu vizual şi stocată într-o bază de date, fapt ce permite 
redezvoltarea rapidă a funcţionalităţii atunci când fluxurile de lucru în instituţie se schimbă sau 
apar fluxuri noi. Practic, BDG este o aplicaţie care nu se va „termina” niciodată, ci va fi 
modificată/extinsă pe toată durata ei de exploatare, în funcţie de cerinţele noi şi modificările 
apărute în mediul clientului .

Arhitectura soluţiei permite extinderea sistemului şi către utilizatori externi instituţiei.  Astfel, în 
anul 2008 sunt în curs de implementare extensii ale BDG care să permită unor instituţii 
partenere (companii care administrează reţele edilitare sau care sunt furnizori de servicii publice 
în Sibiu) să gestioneze direct în BDG datele proprii care sunt de interes şi pentru PM Sibiu.

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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