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� Pia]a româneasc` 
este avid` de solu]ii GIS
Înc` din deceniul trecut, pia]a româneasc`
a fost recunoscut` ca fiind foarte entuzias -
t` în adoptarea noilor tehnologii. Siste -
mele geografice informatice nu aveau
cum s` fac` excep]ie şi, în consecin]`, au
fost adoptate – sau m`car li s-a recunos -
cut importan]a – înc` de la momentul
apari]iei. Poate cel mai gr`itor exemplu
este cel al sistemelor de naviga]ie –
popularele GPS –, foarte bine primite de
pia]a local` şi care au adus creşteri
semnificative în zona de retail (IT&
Electronice) şi au dus la dezvoltarea de
noi servicii conexe.
„Pia]a local` a aplica]iilor GIS s-a
diversificat, incluzând acum nu doar
furnizori de date digitale şi sisteme GIS,

Pia]a sistemelor informatice geografice (GIS) a cunoscut o
diversificare şi o dezvoltare continu` în ultimii ani. Marile
platforme de Web Mapping dezvoltate de Google, Yahoo,
Microsoft, Map24, au adus tehnologia GIS c`tre
consumatorul casnic şi nu doar c`tre companii. H`r]ile
digitale vectoriale au devenit cunoscute atât ca terminologie,
cât şi ca aplicabilitate. Accesul la informa]ii de satelit,
coordonate prin GPS, a f`cut ca o serie de întreprinz`tori s`
doreasc` devoltarea de noi servicii şi solu]ii c`tre clien]ii
finali, care acum sunt atât companii, dar şi persoane fizice.
În acelaşi timp, Uniunea European` ne impune participarea
la programe în care componenta GIS este esen]ial`.  

� Dan Cristian BĂRBOI
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ci şi integratori de aplica]ii de monito -
rizare a autovehiculelor (tracking &
tracing), optimizare a rutelor de transport,
dezvoltatori locali de aplica]ii de web
mapping, call centre, geomarketing,
sisteme de naviga]ie şi, implicit, de noi
servicii conexe (geocodare, generare de
con]inut cu valoare ad`ugat`, specific
clientului şi industriei, analize şi mo delare
geo-spa]ial`, instruire şi consultan]` de
specialitate”, ne-a declarat Dorin Rusu,
business development director la compa -
nia Geo Strategies – binecunoscut furni -
zor de solu]ii GIS pentru majoritatea
pie]elor verticale.
Privind din perspectiva companiilor
private care ar putea fi atrase de zona
GIS, Voicu Oprean, directorul general al
firmei AROBS Transilvania, furnizoarea
sistemului Smailo – primul brand GPS
100% românesc – consider` c` „firmele
private din România sunt din ce în ce mai
interesate de solu]ii care s` integreze
activitatea lor curent` (datele interne) cu
datele spa]iale, pentru un control eficient
şi un management adecvat”.
„Odat` cu criza pornit` în septembrie-
octombrie anul trecut, s-a redus semni -
ficativ cererea şi capacitatea de plat`
pentru datele geospa]iale. Investi]iile şi
crearea datelor GIS continu` totuşi cu
paşi timizi. Marii produc`tori de date,
TeleAtlas şi Navteq, ezit`, îns`, s`
investeasc` masiv pentru crearea datelor
pentru România, astfel c` doar
companiile româneşti Micro Mapper şi
Suncart continu` lucr`rile în crearea
datelor spa]iale necesare aplica]iilor de
AVL (ArcView Legend) şi GPS”, ne
l`mureşte Joszef Kuszalik, reprezentantul
MicroMapper România – companie
partener` AROBS.
În ceea ce priveşte clien]ii, exist` dou`
tipuri de abord`ri din partea beneficia -
rilor, explic` Marcel Foca, directorul
general al Intergraph Computer Services
– un furnizor de GIS focalizat pe insti -
tu]iile din administra]ia public` şi pe cele
de utilit`]i. „Vorbim pe de o parte de
informatizarea geospa]ial` insular` (în
cadrul institu]iei a fost informatizat`
geospa]ial activitatea câtorva departa -
mente), unde estim`m c` un procent de
30% din administra]iile publice din
oraşele mari au cel pu]in un sâmbure
geospa]ial în fluxurile lor de lucru, îns`
cel mai eficient tip de informatizare este
cel în care solu]ia GIS automatizeaz` acti -
vit`]ile institu]iei pe orizontala şi verticala
organigramei. Din nefericire, aici putem
num`ra pe degetele de la o mân`
institu]iile publice care au ales aceast`
abordare şi estim`m un procent de 1%”.

� Factori stimulatori, 
dar şi inhibitori pe o pia]` 
de 23 de milioane de euro
Potrivit lui Marcel Foca, director general
Intergraph, „ca nivel de absorb]ie, esti m`m
pia]a româneasc` la un nivel de 20-23 de

milioane de euro anual în ne ce sitatea de
informatizare geospa]ial` începând cu
anul 2009”.
Marius Tulea, directorul general al
companiei CRESCENDO – integrator de
solu]ii IT&C cu implicare în proiecte GIS

� Cum se pozi]ioneaz\ compania pe care o
reprezenta]i, în pia]a local\ de aplica]ii GIS?

CRESCENDO – 
Marius Tulea, director general
Ca integrator de solu]ii IT&C am fost implica]i în
dou\ categorii de proiecte: proiecte în care am
integrat solu]ii [i aplica]ii diverse, r\spunzând de

sistemul/aplica]ia final\ a beneficiarului; proiecte în
care am participat al\turi de al]i furnizori de
solu]ii/sisteme GIS [i în care am livrat solu]ii
specifice IT&C.

GEO STRATEGIES – 
Dorin Rusu, business development director
Solu]iile GIS oferite de Geo Strategies sunt utilizate
în majoritatea pie]elor verticale: administra]ia public\
local\ (dezvolt\ri intranet sau internet); utilit\]i
(managementul re]elei); telecomunica]ii (servicii de
fidelizare a clien]ilor folosind componenta
geografic\); transport [i distribu]ie (optimizarea
rutelor [i interfa]area aplica]iilor cu servicii de
tracking & tracing); FMCG, retail, b\nci, asigur\ri
(geomarketing [i segmentare geo-demografic\ a
clien]ilor, interfa]ate sau nu cu CRM clien]ilor),
marketing research, direct marketing, billboards,
imobiliare (web mapping sau solu]ii intranet).
Beneficiarii campioni sunt administra]ia public\
local\, operatorii telecom, FMCG, b\nci [i institu]ii
financiare.

INTERGRAPH COMPUTER SERVICES – 
Marcel Foca, director general
Ca pia]\, focusul nostru a fost dintotdeauna pe
institu]iile din administra]ia public\ [i pe cele de
utilit\]i, iar ca tip de proiect, pe sistemele integrate
implementate la nivel enterprise. {i prin prisma celor

mai multe sisteme integrate geospa]iale
implementate la nivelul acestei pie]e, cred c\ ne
situ\m deja pe o pozi]ie de lider între furnizorii de
solu]ii geospa]iale.

AROBS Transilvania – 
Voicu Oprean, director general
AROBS aloc\ un procent semnificativ din activitate
dezvolt\rii aplica]iilor GIS. Sectoarele c\rora ne
adres\m sunt cele de distribu]ie, optimizare
transport [i management de flot\. În prezent, pentru
aplica]ia TrackGPS – solu]ia de monitorizare [i
localizare flot\ auto pe care AROBS o distribuie la
nivel na]ional –, avem circa 400 de clien]i cu peste
4.000 de ma[ini monitorizate. Posibilitatea de
stabilire a traseelor [i optimizare a rutelor sunt dou\
op]iuni frecvent utilizate de c\tre ace[tia. Smailo,
primul brand românesc de sisteme de naviga]ie
lansat de AROBS în 2008, folose[te solu]ii software
cu h\r]i digitale de tip GIS. 

� Ce nout\]i a]i adus, în ultimul an,
în zona GIS [i ce planuri de viitor ave]i?

CRESCENDO – 
Marius Tulea, general manager
Anul trecut am continuat lucr\rile la PATRIMON –
un sistem integrat de tip geospa]ial pentru
localizarea [i protec]ia siturilor arheologice.
Noutatea const\ chiar în scopul proiectului, [i
anume realizarea unei metodologii de localizare
geospa]ial\, de marcare [i codificare electronic\ în
vederea protec]iei unor situri istorice [i introducerea
rapid\ a acestora în circuitul turistic. Metodologia a
fost aplicat\ concret prin studiul de caz pentru
siturile arheologice identificate în jude]ul Tulcea.
Este un proiect foarte interesant, care va aduce
beneficii consistente patrimoniului cultural al
României, în ceea ce prive[te conservarea
monumentelor istorice [i dezvoltarea turismului.

GEO STRATEGIES – 
Dorin Rusu, business development director
Geo Strategies dezvolt\ noi produse pentru pia]a de
GIS [i aduce în fiecare an noi servicii cu valoare
ad\ugat\ în acest domeniu, de la extinderea f\r\
precedent a bazei cartografice digitale pentru
România, care acoper\ acum 90% din popula]ia
urban\ la nivel de strad\, pân\ la baze de date geo-
referen]iate pentru cele mai diverse aplica]ii [i
întregul spectru de servicii în sfera geo-data
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– descrie drept „stringent`” nevoia de
aplica]ii GIS în administra]ia public`, în
primul rând pentru facilitarea func]iilor de
planificare, în realizarea planurilor urba -
nistice generale şi a planurilor urbanistice
de detaliu. „Un alt domeniu care ar

beneficia este turismul – prin sistemele
GIS se pot centraliza siturile arheolo -
gice/monumentele istorice/monumentele
naturii şi se pot introduce ulterior în
circuitul turistic”, afirm` managerul
CRESCENDO.
Aşa cum explic` Dorin Rusu, de la Geo
Strategies, în anii trecu]i (2007 şi 2008),
datorit` creşterii economice, pia]a GIS 
s-a dezvoltat şi ea, în principal pe seama
cerin]elor de extindere a afacerilor cu
distribu]ie geografic`. În acea perioad` 
s-au dezvoltat foarte multe platforme de
monitorizare auto (tracking & tracing),
multe agen]ii imobiliare au introdus
facilit`]i de web-mapping în prezentarea
plasamentului imobilelor/terenurilor
gestionate, firmele de telecomunica]ii au
introdus servicii conexe bazate pe
localizarea abona]ilor şi corelarea
acoperirii serviciului cu popula]ia care
tr`ieşte în diferitele regiuni, iar
administra]ia public` local` a devenit tot
mai interesat` în îmbun`t`]irea serviciilor
c`tre cet`]ean, adoptând tehnologia GIS.
„În 2009, din cauza crizei financiare,
vedem tehnologia GIS ca un factor care
poate duce la un management mai bun al
resurselor atât în domeniul public, cât şi
privat şi, totodat`, ca o unealt` important`
în maximizarea rezultatelor şi reducerea
costurilor”, consider` managerul Geo
Strategies.
Pentru pia]a GIS exist` atât factori
stimulatori de nivel punctual – cu caracter
temporar –, precum şi tendin]e generale,
ne detaliaz` Marcel Foca, de la Inter -
graph. Printre cele de nivel punctual se
includ reînnoirea PUG-urilor (pla nu rilor
de urbanism general), consoli da rea
regiilor de distribu]ie a apei, iden ti ficarea
patrimoniului propriu. „Efectele de durat`
sunt îns` generate de politicile pe termen
lung ale guvernului şi de nevoia de
performan]` în segmentul privat. Aici
includem toate eforturile de standardizare
ale tehnologiei din partea OpenGeospatial
Consortium, cele de standardizare la nivel
european a unui bagaj minimal de date şi
comunicare geospa]ial` - INSPIRE -,
precum şi privatizarea multor companii
foste monopoluri de stat”.
Aşa cum ne-a declarat Voicu Oprean, de
la AROBS, „interesul cel mai mare se
manifest` în momentul de fa]` pentru
aplica]iile de geomarketing. Principalele
aplica]ii care pot fi amintite sunt: am -
plasarea optim` a panourilor publicitare,
simularea amplas`rii unui nou punct
comercial etc. Sper`m îns` ca acest
interes s` se mute curând spre cel de 
ges tionare şi optimizare pentru com -
panii”.

management. În plus, Geo Strategies – gra]ie
partenieratului strategic realizat cu Navteq (lider
mondial în producerea de h\r]i digitale pentru
sisteme de naviga]ie) – ofer\ acum date digitale
pentru orice ]ar\ din lume, pentru orice tip de
aplica]ie B2B [i în orice format GIS solicitat.

INTERGRAPH COMPUTER SERVICES – 
Marcel Foca, director general
Cea mai important\ noutate este suita Ingeea, o
serie de solu]ii geospa]iale preconfigurate destinate
sectorului public. Acestea se adreseaz\ în primul
rând acelor administra]ii care î[i doresc sisteme
integrate complexe, la nivel de institu]ie, a[a cum e
[i normal, dar care, din diverse motive (financiare,
de resurse umane sau altele), nu î[i pot permite s\
demareze proiecte de anvergur\. Din Ingeea, au fost
deja lansate pe pia]\ solu]ia pentru managementul
activit\]ilor de urbanism (Urban Planner), cea pentru
managementul drumurilor (Urban Roads), dar [i cea
special creat\ pentru informatizarea activit\]ii
poli]iilor comunitare (Urban Safety). 
Ca planuri de viitor, ne concentr\m pe m\rirea suitei
prin extra gerea [i standardizarea cât mai multor
module. Sunt deja în lucru un modul pentru
managementul patrimoniului, unul pentru servicii
electronice [i altele.

AROBS Transilvania – 
Voicu Oprean, director general
Comercializ\m în momentul de fa]\ solu]ii GIS
integrate cu sistemele de localizare parc auto sau
chiar persoane, [i ne concentr\m pe dezvoltarea
unor solu]ii complexe în domeniul agricol
(supervizarea efectu\rii unor lucr\ri agricole),
exploat\ri forestiere, [antiere navale, complexe
energetice (CET-uri) [i miniere de exterior. Recent a
fost implementat un sistem de localizare a agen]ilor
de poli]ie comunitar\, proiect care ne dorim s\ se
extind\ la nivel na]ional.

CA NIVEL DE
ABSORB}IE, ESTI M|M
PIA}A ROMÂNEASC| LA
UN NIVEL DE 20-23 DE
MILIOANE DE EURO
ANUAL ÎN NE CE SITATEA
DE INFORMATIZARE
GEOSPA}IAL| ÎNCEPÂND
CU ANUL 2009. 
Marcel Foca, 
director general, Intergraph
Computer Services


