AGENDÃ
În luna iulie, în plinã perioadã
de concedii, Primãria Giurgiu
ºi compania Sobis anunþau
finalizarea implementãrii unui
sistemului informatic integrat
la nivelul tuturor instituþiilor
componente. O etapã în cadrul
programului Agenda 21 (program ce stabileºte prioritãþile
de dezvoltare în sectoarele:
social, mediu ºi urban), sistemul informatic a fost realizat
în urma unei finanþãri comune
USAID – autoritãþile locale, ca
urmare a dorinþei Consiliului
Local Municipal de a se alinia
la politica europeanã ºi de a
creºte viteza de reacþie la
cerinþele cetãþenilor.
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ealizarea unui sistem informatic
integrat pentru departamentele
primãriei rãspândite în diverse
locaþii era unul dintre obiectivele importante din strategia
Consiliului Local Municipal, iar pasul concret
a fost oferta USAID care acordã o ºansã pentru finanþare. „USAID prin programul RITI –
Acces a organizat un concurs de proiecte,
iar propunerea Consiliului Local Giurgiu a fost
acceptatã spre finanþare. Fondurile au provenit 35% din partea USAID ºi 65% din surse
proprii“, ne-a declarat domnul Constantin
Toma, coordonator integrare europeanã ºi
programe cu finanþare externã.
Dupã acceptarea temei la finanþare a
fost iniþiat un contract cu IPA (Institutului
de Proiectãri pentru Automatizãri) pentru
furnizarea consultanþei tehnice necesare
ºi fundamentãrii cererii de finanþare. De la
data semnãrii contractului cu RITI – Acces,

în 31 martie 2003 ºi pânã la alegerea
furnizorului 19 ianuarie 2004 s-a realizat
documentaþia tehnicã, specificaþiile ºi s-a
organizat concursul de selecþie. Realizarea
proiectului s-a fãcut conform legislaþiei
privind achiziþiile în sectorul public, iar
concursul de soluþii ºi rezultatele acestuia
au fost publicate în Monitorul Oficial.
Câºtigãtoare a fost aleasã firma Sobis
Solutions din Sibiu. „Am fost bucuroºi pentru cã avea cele mai bune referinþe din
sectorul administraþiei publice, peste 800
de implementãri la data respectivã. Mai
mult compania avea soluþii pentru toate
problemele ºi cerinþele noastre. Din aceste
motive Sobis nu doar cã a câºtigat concursul,
dar a obþinut un punctaj aproape de
maxim: 94 de puncte din 100 posibile. La
concurs s-au înscris mai multe companii
însã unele s-au triat singure, ceea ce a
fãcut ca în final sã rãmânã patru. Multe
dintre aceste companii aveau referinþe
bune însã pe domenii limitate. Noi am
cãutat însã o companie care sã acopere

toate direcþiile ºi sã aibã un nume bun în
administraþia publicã“ ne-a declarat domnul Ioan Truþã, coordonatorul proiectului
din partea Primãriei Giurgiu.

Proiectare ºi implementare
Dupã definitivarea concursului de
soluþii s-a trecut efectiv la etapa de
proiectare ºi implementare care a durat
aproape un an. Termenul final era 1 septembrie 2005 însã unele module au fost
finalizate mai devreme. Proiectul demarat
la începutul anului 2004 a cãutat sã ridice
capacitatea Consiliului Local pe douã
niveluri: implementarea unei soluþii inovative, cu o interfaþã prietenoasã care sã
furnizeze aplicaþii pentru activitãþile zilnice
ale tuturor departamentelor ºi instruirea
adecvatã a angajaþilor. Proiectul a fost
compus din douã pãrþi: infrastructura de
telecomunicaþii (staþii de lucru, servere,
reþea localã fixã ºi virtualã, internet) ºi
aplicaþiile: sistemul de management al
documentelor ºi sistemul de platã a taxelor
ºi impozitelor.

AGENDÃ
Domnul Rãzvan Marincoi (foto alãturat), Brand Marketing Manager ºi coordonator al proiectului din partea SOBIS
SOLUTIONS afirmã: „Sistemul existent la
Primãria Giurgiu pentru gestionarea documentelor era unul tradiþional ºi comun
multor instituþii de administraþie publicã din România.
El era bazat pe normele
interne ale instituþiei care
stabileau reguli precise
pentru orice situaþie apãrutã. Elementul de baza al
sistemului era documentul
sub forma hârtiei care nu
permitea o monitorizare
atentã ºi nici nu permitea
cetãþenilor posibilitatea sã
acceseze public aceste
documente.“ Aplicaþia de
Management de Documente furnizatã de Sobis a
fost proiectatã sã înlocuiascã hârtia introducând un nou element de
bazã e-Documentul. Sistemul poate lucra
cu diferite tipuri de documente rezultate
din diferite surse ºi având diferite formate.
DMS (Document Management System)
permite organizaþiei sã îºi defineascã un
ciclu de lucru intern optim ºi sã monitorizeze fiecare document pe ruta sa cãtre un
ciclu de lucru specific. Arhiva electronicã
permite fiecãrui cetãþean sã acceseze via
Internet toate documentele publice ale
Consiliului Local.

„Era clar cã programul existent nu
putea fi integrat noilor cerinþe de tehnologizare mai ales cã se impunea sã putem
þine legãtura cu cetãþenii ºi pe Internet,
evident cu cei care au acces la acest
mijloc de comunicare. Astfel, s-a decis
implementarea unui noi
sistem de gestionare a
taxelor ºi impozitelor ca
element de bazã a noului
Sistem Informatic Integrat“
a afirmat domnul Toma
Constantin (foto jos).
CALCimp (sistem de
gestionare ºi urmãrire a
taxelor ºi impozitelor) produs de SOBIS SOLUTIONS
este un instrument care
coordoneazã întregul proces
relaþionat cu plata taxelor
ºi impozitelor locale. El furnizeazã un modul de eTAX
care faciliteazã plata on-line
ºi accesul la informaþii referitoare la datele
fiscale ale oricãrui contribuabil. Aplicaþia este
dezvoltatã pe platforma Windows/SQL Server.
Pentru a asigura folosirea aplicaþiilor
la parametrii optimi, afirmã domnul
Rãzvan Marincoi, SOBIS SOLUTIONS a
organizat prezentãri generale, traininguri
practice ºi specializate, mese rotunde pentru
întrebãri ºi comentarii, suport on-line pentru
probleme operaþionale ºi de actualizare.
Toþi lucrãtorii din primãrie au trecut prin
aceste sesiuni de pregãtire.

DMS (Document Management System)
produs de SOBIS SOLUTIONS este o aplicaþie
cu interfaþã web construitã pe platforma
IBM Lotus Notes/Domino. Folosind un server
intern de email, aplicaþia coordoneazã
orice activitate specificã administraþiei
publice locale prin gestionarea petiþiilor,
certificatelor, notificãrilor, registraturii, etc.
Sistemul include ºi un modul de arhivare
electronicã ce stocheazã ºi coordoneazã
problemele legate de forma ºi structura
documentelor decizionale publice. Cetãþenii
au acces prin Internet la documentele stocate în aceastã arhivã electronicã.

Planul de implementare
a fost gândit pe cinci etape:

În cadrul Departamentului de Taxe ºi
Impozite Giurgiu activitatea de colectare
ºi urmãrire a taxelor era realizatã printr-un
program denumit VENIS. Dezavantajele
majore ale acestuia erau: imposibilitatea
de a lucra interdepartamental, lipsa
suportului pentru baze relaþionale
de date. De asemenea, sistemul nu
putea fi extins ºi modificat conform
noilor norme legislative ºi nici accesat
on-line de cetãþeni.

1 realizarea planului de activitate: s-au
stabilit cerinþele de
sistem, structura arhitecturalã a acestuia,
s-au creat specificaþiile tehnice ºi funcþionale pentru DMS,
CALCimp, eTAX, Registrul Agricol, Populaþie ºi
Stare Civilã, Avize ºi Rapoarte, toate componente ale Soluþiei
APLxPERT, s-au pus
bazele planului de
instruire în funcþie de
cerinþele celor implicaþi,
s-a stabilit metodologia
de testare cu IPA Bucureºti ºi RITI – Access ºi s-a furnizat
modulul de extragere a informaþiilor
din VENIS.
2 personalizarea aplicaþii ºi finalizarea
infrastructurii de reþea: s-au personalizat aplicaþiilor conform standardelor

legislative ºi cerinþelor particulare ale
primãriei, s-a finalizat reþeaua localã ºi
virtualã prin instalarea staþiilor de
lucru, a serverelor ºi a conexiunii la
Internet, s-a realizat testarea propriuzisã conform standardelor.
3 implementarea, instruirea ºi testarea:
pentru DMS, dar ºi pentru CALCimp
s-a efectuat implementarea pilot
în departamentele importante s-a
furnizat suport ºi asistenþã în utilizare
ºi s-au testat rezultatele conform caietului de sarcini;
4 finalizarea implementãrii, integrarea
sistemului ºi instruirea: s-a efectuat extinderea DMS în toate departamentele
primãriei, s-au integrat prin interoperabilitate aplicaþiile furnizate implementându-se ºi aplicaþia de Registru Agricol,
Populaþie ºi Stare Civilã, Avize ºi Rapoarte, Urbanism, Audienþe, s-a oferit
instruire finalã pentru toþi utilizatorii.
5 monitorizarea sistemului ºi garanþia
oferitã: SOBIS SOLUTIONS a oferit
garanþie gratuitã timp de 1 an de zile.
Sistemul a fost monitorizat ºi evaluat
de IPA Bucureºti conform standardelor
MCTI rezultând un raport oficial prin
care s-a demonstrat necesitatea existenþei acestui sistem ºi posibila lui
implementare ºi în alte primãrii sau
consilii locale.
Conform declaraþiilor membrilor RITI
implicaþi în proiect în aprobarea propunerii
Primãriei Giurgiu a contat viziunea de ansamblu ºi dorinþa de a avea un sistem integrat, mai ales cã alte proiecte au vizat doar
anumite segmente ale activitãþii unei
administraþii locale. Domnul
Toma Constantin ne-a
declarat în final: „unul dintre
câºtigurile majore ale proiectului este cã acum existã
baza pentru numeroase
dezvoltãri ulterioare. Treptat,
pânã în 2007, dar ºi dupã,
cu finanþare proprie sau din
alte surse, sperãm sã avem
ºi alte aplicaþii utile precum
cele de la Sobis Solution, nu
doar pentru a ne mândri cu
un sistem informatic performant, ci pentru a face faþã
cerinþelor unei administraþii
europene moderne.“

Pentru mai multe detalii privind acest proiect contactaþi: Primãria Municipiului giurgiu, Ing.
Constantin Toma constantin.toma@primariagiurgiu.ro sau SOBIS Solutions, Rãzvan
Marincoi–razvan.marincoi@sobis.ro, www.sobis.ro
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