
răspândite sisteme comerciale şi, practic, orice tip de imagini
prin satelit – Landsat, GeoEye, Digital Globe, IRS, ERS – şi
participă la proiecte complexe interne şi internaţionale ca,
de exemplu: planificarea urbană şi monitorizarea mediului
cu tehnologii GIS în cadrul URBAN Copernicus Project,
mai multe proiecte de mediu pentru evaluarea poluării
pădurilor din Carpaţi şi a efectelor acestei poluări asupra
sănătăţii pădurii şi a biodiversităţii, proiecte de prevenire a
inundaţiilor pe cursurile unor râuri, precum şi colaborarea
cu universităţi din România şi sprijinirea activităţilor
didactice.

O altă companie binecunoscută în GIS-ul românesc este
Intergraph, al cărei director general, Marcel Foca, ne-a
prezentat un profil de firmă succint: „Intergraph este un
furnizor de soluţii geospaţiale care şi-a dezvoltat propria tehnologie
GIS, iar beneficiarii noştri sunt instituţiile care gestionează teritorii şi

infrastructuri vaste. Un exemplu de
comunicare geospaţială inter-
instituţională îl reprezintă pre -
gătirea pentru summit-ul NATO,
la care s-a realizat o minunată
cooperare între instituţiile de
siguranţă publică, serviciile de
urgenţă, administraţia publică şi
companiile de utilităţi publice“.
Dacă până acum cele mai mari
solicitări către Intergraph au
fost pentru imple men tarea de
soluţii geospaţiale pentru
automatizarea activităţilor la
nivelul întregii instituţii,
pentru viitorul apropiat firma
estimează că vor căpăta
importanţă „proiectele cu o predo -

minantă componentă de comunicare geospaţială inter-instituţională“,
după cum precizează managerul citat, detaliind astfel
direcţia de interes în care se va dezvolta domeniul GIS.

Alţi jucători redutabili
Binecunoscut pentru rolul său în numeroase proiecte

administrative cu impact direct la nivelul cetăţeanului,
Grupul UTI nu putea să ignore importanţa GIS. Astfel, UTI
dezvoltă diverse aplicaţii GIS civile sau militare, în funcţie de
cerinţele specifice activităţilor desfăşurate: managementul
datelor geografice în diferite formate, crearea, accesarea,

manipularea, actualizarea şi pre -
zentarea datelor geografice, analiza
datelor geo grafice (analiză 3D,
spaţială, drum optim etc.) şi ge -
nerarea de rapoarte, crearea, afişa -
rea şi interogarea hărţilor, soluţii de
stocare a informaţiei geografice în
baze de date relaţionale (Oracle,
Microsoft SQL Server etc.). Printre
cele mai recente implementări GIS
cu utilizare în rândul populaţiei se
numără cele din cadrul proiectului
SAT (Sistem Automat de Taxare)
de la RATB, care a avut ca scop
realizarea unor situaţii statistice pe
suport geografic, iar pentru viitor
UTI vizează implicarea în proiecte
majore din domeniul GIS, atât în

domeniul public cât şi în cel privat.
Compania Geo Strategies SA este ramura locală a

grupului Geo Strategies, specializat în furnizarea de
informaţie geografică, servicii şi soluţii GIS. Fondată în
1993, la Sibiu, Geo Strategies SA oferă date digitale şi soluţii
pentru o gamă largă de aplicaţii GIS în domenii ca apărarea,
analiza de risc, localizarea, urmărirea şi administrarea
vehiculelor, geo-marketing, previziuni meteorologice,
telefonie GSM şi 3G, servicii bazate pe localizare, prevenirea
criminalităţii. La baza acestor aplicaţii stau date digitale de
mare precizie, specifice pentru România, de la nivel naţional
până la nivel de stradă. În plus, firma a realizat produse
cartografice derivate: modele digitale ale terenului cu
rezoluţii de la 100 la 20 metri, hărţi ale pantelor şi expunerii
terenurilor, hărţi demografice, profile ale terenurilor, hărţi de
risc.

De asemenea, Geo Strategies oferă cursuri de instruire în
utilizarea sistemelor GIS şi a hărţilor digitale.

Un alt domeniu în care soluţiile firmei sunt întâlnite des
este cel de management al flotei de vehicule: tracking,
routing şi optimizare. Acestea au implicaţii directe asupra
consumului de carburant, a timpilor de livrare sau a
numărului de clienţi vizitaţi într-un anumit interval de timp.
Soluţiile de optimizare se adresează atât flotelor mici (10-20
de vehicule), cât şi celor mari (peste 100 de vehicule).
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Principalele avantaje ale unei soluţii
combinate între evidenţa economică
şi reprezentarea în hartă printr-o
soluţie geospaţială:
1. evidenţierea corectă a patrimoniului existent (terenuri,
clădiri, artere de circulaţie, reţele edilitare, construcţii
industriale etc.), prin localizarea univocă în spaţiu şi
clarificarea componentelor fizice ale obiectelor

2. lărgirea listei caracteristicilor tehnice descriptive
stocate în vederea identificării univoce a obiectului şi
evaluarea corectă a valorii, a necesarului de
reparaţii/întreţinere

3. urmărirea modificărilor survenite în timp în
caracteristicile tehnice sau vecinătăţile obiectului 

4. generarea de rapoarte de tipul „ce suprafeţe de
întreţinut există pe categorii de folosinţă?“, „care este
componenţa reţelei edilitare?“, „unde sunt terenuri pentru
concesionare?“, „unde sunt proprietăţi în litigiu?“ etc.

5. accesarea din hartă a informaţiilor legate de
proprietăţi: planuri de arhitectură, planul instalaţiilor,
fotografii, cartea tehnică a construcţiei etc.

6. generarea de hărţi tematice în funcţie de unele
caracteristici tehnice: categorie de folosinţă, tip de reţea,
suprafaţa construită mai mare de x etc.

7. generarea planurilor de situaţie pentru obiectele de
patrimoniu cu evidenţierea componentelor funcţionale
reprezentabile spaţial

Miklos Gabor, 
consultant GIS la Intergraph Computer Services

Pentru o persoană  neavizată, departamentul financiar
reprezintă o limită clară până la care se poate întinde
competenţa de gestionare a informaţiei a unui sistem
geospaţial. În definitiv şi la urma urmei, cifrele nu au nici o
componentă geo, nici una spaţială şi în general nici nu e
nevoie să le vezi pe o hartă. Cu toate acestea, cele mai multe
sisteme geospaţiale care se implementează azi în lume în
general şi în România în particular conţin module specifice în
care oamenii de finanţe regăsesc instrumente utile care îi ajută
să îşi fundamenteze deciziile financiare într-un mod la care în
urmă cu câţiva ani nici nu se gândeau.

Intersecţia magică: patrimoniul
Pentru o instituţie publică, această stare de fapt este cu atât

mai evidentă cu cât deciziile financiare sunt mult mai strâns
legate de gestionarea eficientă a bunurilor administrate decât
în multe alte companii private. 

Ca obiect de studiu al contabilităţii, patrimoniul este
totalitatea bunurilor, a valorilor economice pe care le
gestionează un agent economic sau o instituţie, precum şi
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care acesta şi le asumă
în legătură cu averea pe care o posedă. Din perspectiva unui
sistem geospaţial integrat, în care informaţia este partajată la
nivelul întregii instituţii, gestionarea bunurilor unui oraş, ale
unei zone sau chiar ale unei ţări, reprezintă zona magică în
care geospaţialul se intersectează cu finanţele.

Cum?
O bună parte din patrimoniul unui agent economic, dar

mai ales al statului sau unităţilor administrativ teritoriale se
compune din active reprezentabile pe hartă, cu locaţie
geografică bine definită. În această categorie intră: terenuri,
construcţii, instalaţii industriale, plantaţii. 

Administrarea patrimoniului impune existenţa unei
evidenţe riguroase atât din punct de vedere economic, dar şi
faptic (locaţia obiectului, caracteristici tehnice, relaţia faţă de
alte obiecte din vecinătatea lui). Introduse într-un sistem
informatic obişnuit, aceste evidenţe iau forma unor fişe
informatice ale mijlocului fix, diferite de cele scrise de mână
doar printr-o mai rapidă manipulare şi căutare a acestora.

Soluţiile geospaţiale extind sfera de cuprindere a evidenţei
patrimoniale clasice prin reprezentarea în hartă a elementelor
componente spaţiale ale obiectelor din patrimoniul unităţii.
Legătura cu evidenţa economică permite consultarea datelor
economice prin interogare direct din hartă şi consultarea
locaţiei, a caracteristicilor tehnice din fişa mijlocului fix. Astfel,
sistemul este orientat către: evidenţa clară a obiectelor de
patrimoniu, identificarea nevoilor de investiţie, prioritizarea
acestora, bugetarea, alocarea resurselor, colectarea,
centralizarea şi raportarea datelor legate de obiectele de
patrimoniu.  Un astfel de sistem direcţionează investiţiile acolo
unde se obţin beneficiile maxime şi justifică bugetele alocate. 

Direct din hartă se pot afla informaţii despre starea
obiectului precum starea fizică, caracteristicile tehnice,
lucrările care se desfăşoară pe acesta, instituţiile sau
obiectivele turistice aflate pe un anumit traseu, dar şi
informaţii mult mai complexe, necesare administratorului:
durata lucrărilor, numele contractantului, numele
proprietarului unei proprietăţi vecine, situaţia juridică a
obiectului (proprietate publică sau privată).

Unde se întâlnesc finanţele 
cu soluţiile geospaţiale?

e-Finance nr. 94




