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GEORGE SCRIPCARU, PRIMARUL BRAªOVULUI:

"Când am început proiectul Braºov,
nu ºtiam cã într-o bunã zi

se va numi smart city"

Lumea Geospaþialã -
fructificarea poziþiei
geografice a
evenimentelor ºi
persoanelor

Geospaþial nu înseamnã neapãrat
ceva despre sateliþi, ci este despre
fructificarea poziþiei geografice a
evenimentelor ºi persoanelor, indi-
ferent dacã acestea sunt staþionare
sau se aflã în miºcare. Cea mai rele-
vantã formã de vizualizare a preo-
cupãrilor ºi problemelor unei co-
munitãþi este reprezentarea tutu-
ror acestora pe o hartã. De fapt pe
una ºi aceeaºi hartã: toate institu-
þiile care gestioneazã activitãþi ale
aceluiaºi oraº, de la primãrie ºi
pânã la companii de utilitãþi ºi ins-
tituþii de ordine publicã, ar trebui
sa vadã acelaºi lucru atunci când se
uitã la harta problemelor oraºului.
Dacã instituþiile nu au o asemenea
hartã comunã a problemelor co-
munitãþii înseamnã cã în acel oraº
cetãþenii sunt nevoiþi sã facã dru-
muri suplimentare ºi inutile prin
oraº, pentru cã autoritãþile publice
care trebuie sã îi deserveascã nu
sunt capabile sã comunice între ele.

Cât despre sateliþi, da, într-ade-
vãr, schimbãrile unui teritoriu se

vãd foarte bine din spaþiu, indife-
rent dacã este vorba doar de o
construcþie într-o curte sau de o
defriºare înfiorãtoare. Este în sarci-
na instituþiilor publice sã ia în con-
siderare aceastã sursã de informa-
þie ºi sã afle dacã este vorba de ac-
tivitãþi autorizate sau ilegale, în caz
cã doresc sã fie proactive faþã de
atribuþiile pe care le au potrivit le-
gii. Soluþii facile pentru detectarea
ilegalitãþilor existã, trebuie doar ca
instituþiile sã-ºi doreascã sã facã
treaba pe care noi, cetãþenii, ne
aºteptãm sã o facã.

Adrian Gabor, fost
viceprimar al oraºului în
perioada 2004-2012:
"Am început cu ceea ce
trebuia - sistemul
informatic geografic"

Despre transformarea Braºovului,
ne-a vorbit Adrian Gabor, fost vice-
primar al oraºului în perioada
2004-2012: "Am început cu ceea ce
trebuia, adicã cu GIS-ul (n.a. sistem
informatic geografic). Pasul zero a
fost proiectul de platformã GIS
care a însemnat trecerea majoritã-
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Toþi turiºtii care trec prin Braºov sunt plãcut impresionaþi de
schimbarea semnificativã în bine prin care a trecut muni-
cipiul în ultimii 10 ani. Prima impresie pe care Braºovul o
transmite vizitatorului este cã îþi doreºti sã locuieºti în acea
comunitate.

Este interesant cum braºovenii au reuºit acolo unde majori-
tatea celorlalte oraºe par a fi încremenite, ba chiar se
degradeazã.

Am aflat o parte din reþeta succesului cu ocazia evenimen-
tului Lumea Geospaþialã, care s-a desfãºurat în aceastã
varã la Braºov.



þii activitãþilor primãriei în sistem
GIS ºi integrarea tuturor informaþii-
lor istorice ºi curente ale primãriei
într-o singurã hartã. Dupã ce am
avut vederea de ansamblu com-
pletã ºi corectã asupra tuturor pro-
blemelor oraºului, am putut sã ne
definim strategia prin care sã dez-
voltãm cât mai eficient ºi mai su-
stenabil oraºul. ªi fãrã eroare, nici
faþã de cetãþeni ºi nici faþã de re-
sursele pe care le-am avut la dispo-
ziþie".

Primul impact al integrãrii activi-
tãþilor primãriei în GIS a fost creºte-
rea eficacitãþii primãriei, potrivit
domniei sale. Conducerea primã-
riei ºtia cã, dacã vede în oraº ceva
care nu se regãseºte în harta din
computerele primãriei, atunci în-
seamnã cã un funcþionar nu ºi-a fã-
cut treaba când sau cum trebuie.
Apoi a urmat impactul în eficacita-
te: cum poþi sã atingi cât mai multe
obiective dispunând de aceleaºi ti-

puri de resurse de care dispune
orice primãrie din România? La
acest capitol informaþiile comple-
te, corecte ºi la zi din GIS au fãcut
diferenþa. "Nu am fi putut realiza
multe proiecte dacã nu am fi avut
GIS-ul aºa cum îl are primãria
Braºov", afirmã Adrian Gabor.

George Scripcaru

"Proiectele au fost fãcute

cu respect pentru oameni

ºi nu pentru a bifa

proiecte"

G e or g e S c r i pc ar u , pr i m ar u l
Braºovului, ne-a povestit: "Toate
proiectele au fost fãcute cu respect
pentru oameni ºi nu pentru a bifa
proiecte, ne-am dorit construirea
unei comunitãþi în care oamenii
coopereazã între ei pentru binele
comunitãþii".

Astfel, locuitorii Braºovului au
fost direct implicaþi în proiectele
primãriei, o mare parte a efortului

echipelor care au coordonat pro-
iectele a fost concentrat pe dialo-
gul cu comunitatea localã. Radio-
grafia problemelor comunitãþii in-
ventariate de primãrie, precum ºi
soluþiile propuse, au fost dezbãtu-
te cu cetãþenii înainte ca deciziile
sã fie adoptate. Astfel comunitatea
localã a devenit un sprijin pentru
realizarea proiectelor pentru cã nu
mai era vorba de „proiectele pri-
marului", ci despre proiectele lor,
ale locuitorilor. Au înþeles cã, aºa
cum va fi rezultatul proiectelor, aºa
le va fi ºi calitatea vieþii, potrivit
domnului Scripcaru.

Printre proiectele de mare anver-
gurã cu care primarul Braºovului
ºi-a început primul mandat, în anul
2004, s-a enumerat ºi "proiectul
GIS". Deºi acesta nu era direct vizi-
bil cãtre public, cel puþin nu în pri-
ma fazã de dezvoltare, el a fost una
dintre pietrele de temelie care a fa-
cilitat realizarea multor altor pro-
iecte cu impact ºi vizibilitate majo-
re. GIS-ul Braºovului a fost unul de

pionierat pentru România, deoare-
ce  alte  proiecte  existente  la  acea
vreme au abordat o arie de activi-
tãþi mult mai restrânsã, pe când la
Primãria Braºov toate activitãþile ºi
informaþiile au fost integrate în
GIS.

Un exemplu de abordare integra-
tã este infrastructura rutierã a
oraºului.

Indicatorul de performanþã im-
pus proiectantului, în anul 2008, a
fost ca traversarea oraºului prin
centru, adicã pe axa cea mai aglo-
meratã, sã dureze maxim 15 minu-
te. Pentru atingerea acestui obiec-
tiv a fost nevoie nu doar de „scoa-
terea" traficului greu în afara
oraºului, ci ºi de reconfigurarea
întregii infrastructuri rutiere din
oraº. Pentru traficul greu a fost
fundamentat traseul ocolitoarei
Braºovului. Având toate informaþii-
le la îndemânã, fundamentarea a
fost fãcutã ºi rapid, ºi corect. Însã
traficul din oraº a fost un subiect
de o complexitate mult mai mare
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generând o mulþime de provocãri:
cum trebuie modificatã infrastruc-
tura rutierã? Cum reconfigurezi
transportul public astfel încât sã
generezi un serviciu public de cali-
tate superioarã? Ce se va întâmpla
cu reþelele de utilitãþi aflate de-a
lungul strãzilor? Care va fi impactul
dpdv al poluãrii aerului? Dar al po-
luãrii fonice? Ce se va întâmpla cu
spaþiile dintre blocuri ºi trama stra-
dalã? Cât va costa un asemenea
proiect? Cum ºi cu cine va fi
gestionat proiectul? ªi, foarte
important, cum poþi sã execuþi
aceastã transformare a oraºului fã-
rã sã deranjezi prea tare locuitorii
Braºovului?

Au fost puse multe asemenea în-
trebãri ºi probabil cã tocmai aceas-
tã mulþime de întrebãri a netezit
calea cãtre un proiect de succes:
echipa primãriei a luat în conside-
rare întreg impactul unui aseme-
nea proiect în loc sã abordeze pro-
iectul ca fiind doar unul de moder-
nizare a strãzilor. Abordarea inte-

gratã a unui spaþiu geografic a fost
cea care a permis atingerea mai
multor obiective printr-un singur
proiect. Dacã în alte oraºe din
România suntem obiºnuiþi ca ime-
diat dupã o modernizare a strãzilor
sã urmeze bombardarea strãzii din
cauza unei lucrãri la o reþea de uti-
litãþi ºi dupã aceea schimbarea
bordurilor, iar la final din nou mo-
dernizarea strãzii (nu-i aºa cã este
necesarã dat fiind cã intervenþia la
reþeaua de utilitãþi a lãsat munþi ºi
cratere pe stradã ºi trotuar?!),
aflãm cã la Braºov primãria nu doar
cã nu a trebuit sã refacã lucrãri, ci a
ºtiut chiar ºi segmentele de stradã
pe care a trebuit sã punã din start
asfalt cauciucat pentru a se încadra
în normele de poluare fonicã.

În plus fiecare autorizaþie de sã-
pãturã este monitorizatã. Primãria
ºtie cine, unde, când ºi de ce a sã-
pat. Iar când apare o problemã
(groapã) în urma unei sãpãturi, res-
pectiva companie este imediat
anunþatã ca sã intervinã ºi sã reme-

dieze situaþia. "Totodatã prin regu-
lamentul local de urbanism am im-
pus ca în urma lucrãrilor sã fie rea-
sfaltatã nu doar suprafaþa gropii, ci
întreaga bucatã de la trotuar ºi
pânã la axul drumului. Astfel dura-
ta lucrãrii a crescut substanþial ºi
am eliminat reapariþia problemelor
la câteva luni dupã sãpãturã", mai
spune George Scripcaru.

Drept rezultat traficul prin Braºov
este aerisit, plãcut ºi nu ai senzaþia
de înghesuialã. În conformitate cu
studiile efectuate, o mare parte din
artere au devenit cu sensuri unice,
spaþiul câºtigat permiþând crearea
de locuri de parcare rezidenþialã, în
mare mãsurã, ºi publicã.

Noul serviciu de parcare reziden-
þialã oferit locuitorilor Braºovului a
avut ºi el impact benefic pe multi-
ple planuri. Pe de o parte era un
serviciu mult dorit de braºoveni,
iar pe de altã parte cei dornici erau
ºi dispuºi sã plãteascã pentru noul
serviciu. În aceeaºi perioadã, în pli-
nã crizã financiarã, ºi primãria

Braºov a luat în considerare creºte-
rea impozitelor pe locuinþe la fel ca
majoritatea primãriilor din þarã, ne-
cesitatea suplimentãrii bugetului
fiind evidentã. Însã o creºtere de
10% a impozitului pe locuinþe nu
ar fi generat un venit semnificativ
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"Primãria a atras o
mulþime de fonduri

europene ca sã
rezolve problemele

braºovenilor.
Identificarea mai

precisã a acestora ºi
fundamentarea

proiectelor de
infrastructurã

propuse pentru
finanþare europeanã
au fost posibile într-o
foarte mare mãsurã
datoritã hãrþii unice

în care sunt integrate
toate informaþiile

primãriei".

(continuare în pagina 10)



(impozitul anual era de 86 lei) ºi ar
fi fost o mãsurã extrem de nepopu-
larã. Însã taxa anualã de parcare re-
zidenþialã este în valoare de 146 de
lei. Impactul a fost fantastic: veni-
tul propriu al primãriei a crescut la
nivelul anului 2010 cu circa 5%
doar din parcãrile rezidenþiale, par-
cãri care au fost generate ca urma-
re a reconfigurãrii infrastructurii
rutiere. În acest prezent în Braºov
existã aproximativ 40.000 de locuri
de parcare rezidenþialã la un nu-
mãr de 150.000 autovehicule pro-
prietate privatã. Pentru ca sarcina
parcãrilor rezidenþiale sã nu fie
doar pe seama primãriei ºi a spaþii-
lor publice din oraº, regulamentul
de urbanism a fost modificat încã
din 2007 astfel încât fiecare nouã
construcþie cu locuinþe colective
(blocuri) are obligativitatea de a

asigura cel puþin 1 loc de parcare
pentru fiecare apartament.

Din punct de vedere financiar lu-
crurile par a fi atât echilibrate, cât
ºi sub control:
ü Cheltuielile pentru întreþinerea

strãzilor din Braºov sunt acoperite
ºi din taxa de liberã trecere prin in-
teriorul oraºului;
ü Ca urmare a inventarierii prin

GIS a domeniului public ºi privat al
primãriei, a fost posibilã definirea
de pachete de locaþii publicitare
care au fost scoase la licitaþie;
ü Tot cu ajutorul inventarierii din

GIS, masa impozabilã a crescut
considerabil în perioada 2007 -
2012.

În general, Primãria a atras o mul-
þime de fonduri europene ca sã re-
zolve problemele braºovenilor.
Identificarea mai precisã a acestora
ºi fundamentarea proiectelor de
infrastructurã propuse pentru fi-

nanþare europeanã au fost posibile
într-o foarte mare mãsurã datoritã
hãrþii unice în care sunt integrate
toate informaþiile primãriei. Astfel
planurile de situaþii ºi cele de am-
plasament au fost obþinute direct
din GIS: întreaga reþea de iluminat
public (peste 11.000 de stâlpi de
iluminat), staþiile de cãlãtori, trama
stradalã (necesarã în aproape toa-
te proiectele), marcajele rutiere ºi
multe altele. În lipsa GIS-ului, aºa
cum îl are Primãria Braºov, cel mai
probabil nu s-ar fi putut întocmi în
timp util documentaþia tehnicã
pentru accesarea finanþãrilor, po-
trivit specialiºtilor. Sau generarea
acesteia ar fi necesitat costuri
imense, caz în care nu s-ar mai fi
justificat accesarea fondurilor.

Însã activitatea primãriei nu s-a
concentrat doar pe infrastructurã
ºi resurse financiare, cartiere întregi
fiind reabilitate, calitatea vieþii în
acele zone crescând considerabil,
sunt de pãrere oficialii Primãriei.
Drept dovadã zone precum Barto-
lomeu sau Noua, odinioarã cartiere
rãu famate ale Braºovului, au deve-
nit cele mai cãutate locaþii pe piaþa

imobiliarã. Este drept cã ºi geogra-
fia locului a permis intervenþiile
care au reconfigurat în întregime
acele zone.

De asemenea, autoritãþile au
înfiinþat ºi dispeceratul pentru ce-
tãþeni. "Acesta nu este doar un
punct de contact unde braºovenii
sã-ºi poatã vãrsa problemele, ci
este un centru în care majoritatea
solicitãrilor sunt rezolvate pe loc,
în timpul apelului telefonic", ne-au
declarat reprezentanþii Primãriei
Braºov, adãugând cã lansarea call
center-ului care sã ºi rezolve pe
loc, ori de câte ori este posibil, pro-
blemele semnalate este doar unul
dintre numeroasele exemple de
abordare integratã împreunã cu vi-
ziunea sustenabilitãþii. Proiectul a
fost posibil doar în momentul în
care toate sistemele informatice
din primãrie au fost interconectate
cu GIS-ul.

"Atunci când am început proiec-
tul Braºov nu ºtiam cã ceea ce fa-
cem într-o bunã zi se va numi
Smart City", ne-a povestit George
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"Autoritãþile au înfiinþat ºi dispeceratul pentru
cetãþeni. Acesta nu este doar un punct de contact
unde braºovenii sã-ºi poatã vãrsa problemele, ci

este un centru în care majoritatea solicitãrilor sunt
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Scripcaru, precizând: "Apariþia con-
ceptului de smart city ne confirmã
cã drumul pe care am pornit în
2004 ºi modul în care am fãcut lu-
crurile sunt dorite de toatã lumea,
nu doar în România. Ne bucurã sã
auzim cã ºi alþii confirmã cã cel mai
important este cetãþeanul ºi comu-
nitatea în care acesta trãieºte. Ne
bucurã ºi apariþia standardului ISO
care defineºte indicatorii de calita-
te a vieþii ºi dezvoltare sustenabilã
pentru comunitãþile locale (n.a.
ISO 37120 din 2014). Ne ajutã la
îmbunãtãþirea dialogului atât al
comunitãþii în relaþia cu primãria,
dar ºi al primãriei în relaþia cu cele-
lalte instituþii care-ºi desfãºoarã
activitatea în municipiul Braºov".

Existenþa unor repere unanim ac-
ceptate ajutã la prioritizarea mai
uºor a problemelor, respectiv a
proiectelor. Totodatã separã pro-
misiunile fãrã acoperire faþã de
obiectivele realiste.

Managementul
integrat al informaþiilor
este critic pentru
construirea unui oraº
inteligent

Transpunerea activitãþilor ºi in-
formaþiilor primãriei într-o hartã
unicã a fost piatra de temelie a
transformãrii Braºovului, potrivit
reprezentanþilor Primãriei.

Gabriela Vlad, directorul Direcþiei
IT ºi Servicii Electronice, ne-a expli-
cat cum de a fost posibilã construi-
rea unui instrument informatic
care sã aibã un asemenea impact
în transformarea unui oraº:

"Mai întâi a fost poziþionarea stra-
tegicã: IT-ul a devenit responsabil
de managementul informaþiilor
din Primãria Braºov, nu doar de
gestionarea reþelei de calculatoare
ºi a echipamentelor auxiliare. Ace-
astã schimbare de poziþionare a
însemnat cã puþinii oameni de la IT
au trebuit sã cunoascã în detaliu
toate, dar absolut toate activitãþile
din Primãrie. Apoi am respectat
principiul cã nu poþi gestiona cu
adevãrat un teritoriu dacã nu ai un
inventar complet al lui ºi al activi-
tãþilor care se desfãºoarã asupra
lui. Nu în ultimul rând, ne-am
întrebat în permanenþã, la fiecare

pas de informatizare: care este
întreg ciclul de viaþã al activitãþii
pe care o abordãm, de la cetãþean
ºi pânã la nivelul decizional aferent
acelei activitãþi? De aici am ºtiut
care este totalitatea informaþiilor
care trebuie gestionate ºi care din-
tre ele trebuie sã fie disponibile fie-
cãrui punct decizional".

Reprezentanþii Primãriri ne-au
mai declarat cã în Braºov instituþii-
le ºi companiile care furnizeazã
servicii publice chiar se întâlnesc ºi
dezbat împreunã. O fac cu cadenþã
sãptãmânalã, chiar de douã ori pe
sãptãmânã. Este vorba de întruniri-
le regulate ale comisiilor de urba-
nism ºi de circulaþie, întâlniri la
care participã întreaga conducere
a primãriei ºi reprezentanþii de-
semnaþi ai companiilor de utilitãþi
(apã/canal, gaze, electricitate etc.),
precum ºi din partea altor instituþii
(cadastru, poliþie etc.). Dupã ope-
raþionalizarea GIS-ului în primãria
Braºov, toate aceste dezbateri au
loc cu harta teritoriului în faþã. Mai
exact harta este interfaþa de vizua-
lizare a tuturor informaþiilor nece-
sare deciziilor comisiilor ºi aduce
informaþii nu doar din sistemul
GIS, ci ºi din toate celelalte sisteme
informatice precum gestiunea do-
cumentelor, evidenþa economicã,
taxe ºi impozite ºi altele.

Aºadar primul obiectiv strategic
al IT-ului, în efortul primãriei de a
gestiona unitar întreg oraºul prin

integrarea tuturor instituþiilor pu-
blice ºi a companiilor de utilitãþi în
fluxurile decizionale, a fost cel de a
asigura o platformã unicã atât pen-
tru fundamentarea deciziilor, cât ºi
pentru consemnarea detaliatã a
tuturor deciziilor cu impact asupra
teritoriului ºi cetãþenilor munici-
piului Braºov.

Dupã ce harta unicã a devenit o
obiºnuinþã ca suport decizional
pentru toate instituþiile ºi compa-
niile implicate în comisiile sãptãm-
ânale ale primãriei, acestea au fost
pregãtite pentru materializarea ce-
lui de-al doilea obiectiv strategic:
schimbul online de informaþii între
primãrie ºi instituþii (câte instituþii
fac schimb online?).

Pe baza exerciþiului de funda-
mentare în comun a deciziilor, pri-
mãria împreunã cu instituþiile ºi
companiile au putut sã defineascã
tipurile de informaþii pe care trebui
sã le schimbe online. Astfel au fost
semnate acorduri de schimb de
date între primãrie ºi 15 companii
ºi operatori de date în baza cãrora
sistemul GIS al primãriei a fost ex-
tins cãtre acestea. Noile servicii
electronice inter-instituþionale au
ca fundament harta unicã la nive-
lul municipiului ºi permit partene-
rilor primãriei sã acceseze informa-
þiile la zi despre teritoriu ºi reþelele
de utilitãþi.

În aceastã platformã online se
face coordonarea planurilor anua-

le de lucrãri prin care companiile
de utilitãþi îºi coreleazã între ele lu-
crãrile care necesitã sãpãturi în
domeniul public. Aceeaºi platfor-
mã ajutã companiile de utilitãþi ca
lucrãrile de intervenþie la avarii sã
nu afecteze alte reþele de utilitãþi
aflate în proximitatea avariei.

„Nevoile ºi cerinþele comunitãþii
sunt în permanentã evoluþie, prin
urmare din punct de vedere al su-
portului informaþional niciodatã
nu poþi sã spui cã þi-ai terminat
treaba, trebuie sã fim în pas cu
schimbãrile" mai afirmã doamna
Vlad.
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