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MMuulltt  pprreeaa  ddeess,,  îînn  ffeebbrraa  ddoorriinnþþeeii  ddee  aa
iinnffoorrmmaattiizzaa  ssiisstteemmuull  ººii  aa  ppuutteeaa  oobbþþiinnee
mmuulltt  rrââvvnniitteellee  rraappooaarrttee  rraappiiddee  ººii  cceenn--
ttrraalliizzaattee,,  ssuunntt  iiggnnoorraattee  aassppeeccttee  eesseenn--
þþiiaallee  ccaarree  ppoott  ffaaccee  ddiiffeerreennþþaa  îînnttrree  ssuucccceess
ººii  eeººeecc  îînn  eexxppllooaattaarreeaa  uunneeii  ssoolluuþþiiii  ggeeoo--
ssppaaþþiiaallee,,  ddee  aallttffeell  ppootteennþþiiaall  ffuunnccþþiioonnaallee
ººii  eeffiicciieennttee..  
ÎÎnn  eeppiissoodduull  aall  ddooiilleeaa  aall  mmiinniisseerriieeii  nnooaass--
ttrree  lleeggaattee  ddee  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  pprriinn  iinnffoorr--
mmaattiizzaarree  ggeeoossppaaþþiiaallãã  aa  aaccttiivviittããþþiilloorr  ddee
uurrbbaanniissmm  ddiinn  aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  ppuubblliiccãã,,  ssuuss--
þþiinneeaamm  ccãã  pprriimmaa  eettaappãã  îînn  aacceesstt  pprroocceess  aarr
ttrreebbuuii  ssãã  ffiiee  ssttaannddaarrddiizzaarreeaa..  RReevveenniimm  ccuu
aacceesstt  ssuubbiieecctt,,  ddaatt  ffiiiinndd  ccaa  eessttee,,  ppooaattee,,  cceell
mmaaii  iimmppoorrttaanntt  ddiinnttrree  aassppeecctteellee  ffuunnddaa--
mmeennttaallee  ddee  ccaarree  vvoorrbbeeaamm  ººii  ccaarree  eessttee  oo
ccoonnddiiþþiiee  ssiinnee  qqvvaa  nnoonn  aa  eexxppllooaattããrriiii  eeffii--
cciieennttee  aa  uunneeii  ssoolluuþþiiii  ggeeoossppaaþþiiaallee  aattââtt
llooccaall,,  ccââtt  ººii  iinnssttiittuuþþiioonnaall..

Structuri, date ºi proceduri!
Ce înseamnã însã standardizare în

urbanism? În primul rând vorbim de sta-
bilirea unei structuri unice pentru inser-
area informaþiilor în documentaþiile de
urbanism, respectiv a tuturor categori-
ilor generale care descriu diferitele stra-
turi grafice cu un anumit conþinut ºi a
atributelor asociate fiecãrui strat. 

Odatã stabilitã aceastã structurã
unicã se impune ºi alegerea unei sim-
bologii, a unui mod unic de
reprezentare a informaþiei, urmatã de
stabilirea unor formate electronice
acceptate pentru predarea, recepþia ºi
transmiterea informaþiei geospaþiale de
urbanism.

Cu toate acestea, nu este suficient ca
doar felul în care se prezintã informaþia
sã fie acelaºi pentru toatã lumea. De
multe ori, condiþia ca standardele sã fie
ºi operaþionale nu þine neapãrat de stan-
dardul în sine. Nu ar fi prima oarã în
istorie când reguli eficiente sau planuri
foarte funcþionale au dat greº din cu
totul alte motive decât felul în care au
fost dezvoltate. 

În cazul standardizãrii comunicãrii
informaþiilor geospaþiale de urbanism,
cel mai des, lipsa de eficienþã a acestora
þine de faptul cã, la nivelul eºalonului de
funcþionari care trebuie sã întreþinã
datele, nu sunt definite clar atribuþiile
acestora, informaþiile pe care fiecare
din ei trebuie sã le recepþioneze, admin-
istreze, intervalele de timp la care aces-
tea trebuie actualizate ºi, în general,
întreaga procedurã de transmitere,
recepþie ºi integrare în sistemul mare
este neclarã sau inexistentã. 

Eficienþã operaþionalã ºi transpa-
renþã pentru administraþia publicã

Stabilirea unor categorii general
acceptate în care sã fie încadrate infor-
maþiile de urbanism ºi a unor forme unice
de exprimare ale acestora, sunt deja o
problemã pe care fiecare implementator
o rezolvã încã din faza de proiectare, dacã
acesta doreºte ca soluþia geospaþialã sã
funcþioneze. Însã cea mai importantã
funcþie a unui sistem informatic în urban-

ism nu este legatã de comunicarea cu cei
din interiorul administraþiei publice, ci cu
cei care doresc sã introducã informaþii în
sistem din exterior. În van toate infor-
maþiile despre oraº sau regiune sunt fru-
mos aºezate ºi centralizate automat, dacã
la prima cerere de autorizare din partea
unui proiectant apare banala, dar frus-
tranta situaþie în care raportul primit
electronic nu poate fi pur ºi simplu citit ºi
interpretat de soluþia geospaþialã a
primãriei. Practic se poate ajunge în situ-
aþia în care informatizarea geospaþialã
existã, dar nu foloseºte la mare lucru.
Doar prin agrearea unei forme unice de
utilizare a informaþiei vehiculate între
urbaniºti, informaticieni ºi urbaniºti
devin posibile recepþiile automate de
date ºi analizele automatizate ºi corelate.
Dacã, de exemplu, departamentul de
urbanism al unei primãrii ar impune ca
regulã de lucru pentru toþi proiectanþii o
listã de categorii, simbologii ºi de formate
electronice acceptate pe care trebuie sã le
îndeplineascã toate documentaþiile
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ataºate oricãrei cereri de autorizare,
lucrurile ar fi îmbunãtãþite semnificativ
pentru ambele pãrþi. Astfel, procesul care
poate dura zile întregi de predare la
ghiºeu - verificare de cãtre funcþionar(i) –
validare – aprobare ºi/sau respingere ar
putea fi redus la cele câteva minute în
care proiectantul încarcã dosarul pe site-
ul primãriei, iar sistemul îl preia ºi îl anal-
izeazã automat. Dar reducerea timpului ºi
a efortului de recepþie ºi analizã a infor-
maþiilor de urbanism furnizate din exteri-
or nu este singurul beneficiu al standard-
izãrii. În prezenþa unor forme unice de
acceptare a informaþiei, soluþia geospa-
þialã poate verifica uºor apariþia con-
tradicþiilor între documentaþii adiacente,
pentru a oferi oraºului sau regiunii în dis-
cuþie garanþia pãstrãrii aceleiaºi ”texturi”
urbanistice ºi constanþa criteriilor în
aprobarea sau respingerea unui proiect. 

Mai mult, standardizarea informaþiei
permite ca toate reglementãrile legate de
o zonã de interes ºi un proiect sã poatã fi
extrase automat din toate tipurile de doc-
umentaþii sau regulamente de urbanism
ºi inserate în certificatul de urbanism,
ceea ce înseamnã reducerea unui volum
foarte mare de muncã din partea funcþio-
narului public dar, mult mai important,
reducerea riscului de eroare în emiterea
autorizaþiei. Practic, în prezenþa unui
numitor comun, soluþia geospaþialã poate
centraliza toate argumentele obiective pe
baza cãrora se ia decizia de autorizare,
cãutând automat în toate sursele de date
introduse corect conform standardului.
Acest beneficiu poate fi extrapolat ºi la
nivelul cetãþenilor care ar putea ºi ei con-
sulta pe web sintezele realizate de soluþia
geospaþialã. Astfel, ei pot primi un ajutor
substanþial pentru a lua o decizie de
achiziþionare a unui teren sau pot vedea
înainte de a-ºi face un plan de proiect ce
fel de construcþie poate primi aprobarea
în zona respectivã. Aceastã facilitate ar
putea creºte rata de proiecte aprobate de
cãtre primãrie atât prin reducerea ce-
rerilor nefondate chiar la nivelul solici-
tanþilor, cât ºi a reducerii aglomerãrii de
cereri în general.

Cheltuieli mai mici ºi servicii 
mai bune pentru proiectanþi

Comunicarea cu exteriorul în urba-
nism înseamnã în primul rând comuni-
carea cu proiectanþii. Prin asigurarea

unui standard informaþional ºi procedu-
ral, aceºtia pot beneficia de servicii mult
superioare din partea primãriei, atât din
punct de vedere calitativ, cât ºi al accesu-
lui la acestea. Primãria va putea pune la
dispoziþia arhitecþilor planurile de bazã
ale oraºului sau ale zonei de interes ºi pe
care aceºtia le pot descãrca oricând de pe
web împreunã cu selecþia de reglemen-
tãri. Astfel, pe lângã o bazã de lucru
mereu actualizatã pe  care aceºtia o pot
utiliza, proiectanþii vor fi scutiþi de efor-
tul de a suprapune singuri informaþii
care provin, de obicei, din mai multe
surse (banca de date a oraºului, planul
cadastral, alte documente de urbanism
relevante ºi reglementãri). În plus, se va
reduce semnificativ ºi dependenþa
proiectantului de un bagaj de cunoºtinþe
informatice obligatorii. Stabilirea unui
sistem unic de structurare a informaþiei
electronice permite eliminarea unor
etape întregi de muncã pentru orice
informatician care lucreazã într-un birou
de proiectare. 

De aici, cheltuieli mai mici pentru
arhitect cu resursele implicate în dez-
voltarea unui proiect ceea ce poate
duce, consecutiv ºi la reducerea tar-
ifelor proiectelor în sine în urma unui
mecanism natural de reglare a pieþei.

Standardizarea în urbanism – 
o necesitate localã sau naþionalã?

Nu vrem sã  ne oprim acum asupra
analizei cauzelor pentru care România
încã nu are o Infrastructurã Naþionalã de
Date Spaþiale ºi nici de ce ar fi bine ca
aceasta sã existe. Ne-ar mulþumi însã dacã
am reuºi sã demonstrãm cât de mult s-ar
reduce efortul urbaniºtilor ºi a arhitecþilor
ºi, mai ales, cât de mare ar fi progresul
înspre o dezvoltare urbanã echilibratã ºi
unitarã, dacã toþi actorii implicaþi în man-
agementul infrastructurii locale ºi
naþionale ar putea comunica informatic,
ar putea face schimb liber de informaþii
geospaþiale, în special la fiecare actu-
alizare a bazei de date a fiecãruia. 

Pentru ca toate acestea sã fie posi-
bile, nu lipsa unei soluþii geospaþiale a
fiecãrui operator de reþea, administraþie
publicã sau a agenþiilor naþionale
responsabile cu o parte din patrimonial
României este obstacolul cel mai mare.
Pânã la urmã, informatizarea este un val
atât de puternic ºi de înalt cã va acoperi,

mai devreme sau mai târziu orice insti-
tuþie de stat, oricât de rezistentã sau de
opacã ar fi aceea. Provocarea cea mai
mare este ca, odatã realizat acest lucru,
toate aceste sisteme sã comunice între
ele, într-un limbaj comun, standardizat,
acceptat ºi practicat de toþi. Mai precis, ca
sã ne întoarcem la tema noastrã, atunci
când un architect doreºte sã realizeze
proiectul unei, sã zicem, clãdiri de
birouri, într-o lume eficientizatã de infor-
matica geospaþialã, ar trebui sã afle on-
line ºi imediat dacã, de exemplu pe sub
terenul respectiv trece vreo conductã,
pentru câte etaje poate primi aprobare în
zona respectivã, dacã nu cumva adminis-
traþia localã are în planurile pe termen
scurt construirea unui drum chiar pe
acolo etc etc. Toate acestea sunt infor-
maþii pe care acum, chiar în condiþiile în
care toate instituþiile responsabile au
propriile soluþii geospaþiale, practic nu
pot fi sintetizate într-un singur raport
automatizat tocmai din lipsa unor stan-
dard de comunicare. Fãrã acest standard
informaþiile dorite nu pot fi nici gãsite cu
un click, nici corelate pe baza unui cri-
teriu unic, doritorul urmând sã le afle tot
în urma unui ºir nesfârºit de drumuri ºi
întrebãri la ghiºee. Iatã de ce, consid-
erãm cã standardizarea doar la nivel
local nu este o soluþie idealã ºi nici foarte
practicã neapãrat, ci doar un pas înainte
în direcþia a ceea ce ar trebui sã fie pen-
tru o comunicare directã, rapidã între
toate instituþiile implicate în manage-
mentul urban de pe tot cuprinsul þãrii.
Mai mult, odatã cu intrarea Romaniei în
Uniunea Europeanã, alinierea politicilor
de dezvoltare urbanã la standardele
internaþionale nu mai este o opþiune, ci o
obligaþie, ceea ce brusc aruncã o perspec-
tivã extinsã asupra subiectului standard-
izãrii informaticii geospaþiale româneºti.
Pentru a ne pãstra statutul de membru
suntem acum obligaþi ca toate politicile
de dezvoltare ºi reabilitare a peisajelor
urbane naþionale sã respecte valorile
recomandate ale indicatorilor urbanistici
agreaþi la nivel european.

Un demers imposibil? Nu ºi dacã am
porni mãcar de la proiectele de standard-
izare deja iniþiate la nivel local, care, o
datã unite, pot constitui baza de extin-
dere a conceptului la nivel naþional.
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