
lumea geospaþialã

2 MARKET WATCH
octombrie 2007

Ce-i drept, e drept: sunt multe lu-
cruri de fãcut într-un domeniu în care,
de cele mai multe ori, informaþii foarte
importante despre þara, judeþul sau
oraºul în care locuim, sunt încã pãstrate
ºi analizate pe hârtie. Nu vreau sã insist
prea mult pe analiza situaþiei în care,
într-o erã în care în alte þãri, emigranþii
ilegali sunt depistaþi prin scanarea irisu-
lui, noi încã avem dificultãþi în a con-
strui douã clãdiri în acelaºi oraº care sã
respecte aceleaºi standarde. De asta s-a
ocupat colega mea în articolul trecut.
Mai degrabã, m-aº concentra pe a

rãspunde la întrebarea: „Ce se poate
face? Cum putem obþine un certificat de
urbanism doar cu cîteva clickuri pe
ecranul unui calculator?” Este oare posi-
bil ca toatã aceastã muncã uriaºã pe care
o presupune managementul dezvoltãrii
urbane ºi acest volum imens de infor-
maþii pe care îl presupune acesta, sã fie
transformate peste noapte în biþi uºor
de organizat ºi manipulat? Peste noapte
nu, în termene rezonabile, ne hazardãm
sã afirmãm cã da. ªi nodul gordian care
trebuie tãiat, (sau, în acest caz, convertit
în informaþie digitalã), îl constituie do-
cumentaþiile de urbanism.

Pasul I 
Standardizarea

Pânã la etapa în care putem sã discu-
ta mãcar de un sistem informatic ce sã
eficientizeze elaborarea, utilizarea ºi

pãstrarea documentaþiilor de urbanism,
ar trebui rezolvatã o problemã esenþia-
lã, fãrã de care nu se poate vorbi de efi-
cienþã în adevãratul sens al cuvântului
ºi nici de comunicare intra- sau interin-
stituþionalã. Vorbim aici de un consens
între toþi actorii implicaþi în acest pro-
ces asupra semnificaþiilor tuturor
codurilor ºi conceptelor utilizate, pen-
tru a se asigura o unitate de comunicare
fãrã de care soluþia geospaþialã nu ar
putea fi utilizatã la adevãratul potenþial.
Prima problemã de atacat în procesul de
standardizare ar trebui sã fie identifi-
carea unui mod comun de reprezentare
a datelor de urbanism pe fluxurile de
lucru, urmatã de structurarea reglemen-
tãrilor de urbanism sub formã de
atribute asociate straturilor grafice în
baza de date, încheind cu stabilirea
pachetului complet al indicatorilor
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ÎÎnn  nnuummããrruull  ddiinn  sseepptteemm--
bbrriiee  aall  aacceesstteeii  rruubbrriiccii,,
ccoolleeggaa  mmeeaa  MMaarriiaa  VViiººaann
aa  ””rriiddiiccaatt  mmiinnggeeaa  llaa
ffiilleeuu””  ttuuttuurroorr  cceelloorr  ccaarree
pprroommoovveeaazzãã  ssoolluuþþiiiillee
iinnffoorrmmaattiiccee  ccaa  pprriinncciippaall
ffaaccttoorr  ddee  ccrreeººtteerree  aa  eeffii--
cciieennþþeeii  mmaannaaggeemmeennttuulluuii
iinnffoorrmmaaþþiieeii  îînn  uurrbbaanniissmm..
EEuu  ssuunntt  uunnuull  ddiinnttrree  aacceeººttii
pprroommoottoorrii,,  bbaa,,  mmaaii  mmuulltt,,
îînnddrrããzznneesscc  ssãã  aaffiirrmm  ccãã,,
ppâânnãã  llaa  iimmpplleemmeennttaarreeaa
uunneeii  ssoolluuþþiiii  ggeeoossppaaþþiiaallee
ccaarree  ssãã  ddeesseerrvveeaassccãã  
ffiieeccaarree  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee
uurrbbaanniissmm  ddiinn  þþaarrãã,,  aacceesstt
ddoommeenniiuu  nnuu  vvaa  iinnttrraa  ccuu
aaddeevvããrraatt  îînn  EEuurrooppaa..

Sãptãmâni sau click-uri 
pentru certificatul de urbanism?
33  ppaaººii  ppeennttrruu  uunn  uurrbbaanniissmm  mmooddeerrnn,,  ggeeoossppaaþþiiaall  



lumea geospaþialã

urbanistici (din punct de vedere al struc-
turii ºi algoritmilor de calcul). Din feri-
cire, lucrurile nu stau complet dezas-
truos din acest punct de vedere. Deja, la
nivel local, unele primãrii au reglemen-
tat prin hotãrâri interne de consiliu
local modul în care sã fie predate aceste
documentaþii de urbanism. În Oradea,
Sibiu ºi Braºov spre exemplu, în urma
informatizãrii tuturor activitãþilor insti-
tuþiei, departamentele de urbanism
solicitã deja documentaþiile în format
digital pe o structurã impusã, comuni-
catã la momentul contractãrii lucrãrii.
Chiar dacã situaþia este departe de o
standardizare la nivel naþional, cel
puþin la nivel de administraþie de muni-
cipiu se creeazã premisele pe care se
poate construi viitoarea infrastructurã
naþionalã de date spaþiale a României.

Pasul II 
Digitizarea planºelor de urbanism

Pentru un birou de arhitecturã,
oricât de mare ar fi acesta, imple-
mentarea unei soluþii geospaþiale com-
plexe poate fi un proces atât costisitor,
cât ºi de lungã duratã, în funcþie de
modul de abordare. Pentru a livra docu-
mentaþiile de urbanism în format digital
standard, procesul poate începe cu sim-
pla scanare a planºelor de urbanism,
urmate de vectorizarea acestora într-o
aplicaþie geospaþialã simplã, pe struc-
tura cerutã de primãrie. Acest lucru
poate fi realizat prin utilizarea oricãror
aplicaþii de tip CAD sau GIS disponibile
comercial pe piaþã, ceea ce implicã
investiþii minime în informatizarea

biroului. Practic, dacã achiziþionarea
unor licenþe de software specializate
este un efort financiar prea mare, poate
fi suficientã chiar ºi contractarea unor
servicii de încãrcare a datelor de
proiectare pe formatele digitale stan-
dard impuse.  

Soluþiile sugerate au avantajul unui
cost relativ redus ºi vor oferi, într-o
primã fazã o legãturã directã (informa-
ticã) între datele spaþiale (planºe dese-
nate, planuri cadastrale, date din mãsu-
rãtori) ºi datele alfanumerice (reglemen-
tãrile de urbanism). Mai mult, se va crea
o legãturã directã între mai multe docu-
mentaþii de urbanism ale aceleiaºi loca-
litãþi (PUG, PUZ, PUD), ceea ce va per-
mite ca identificarea imobilului solici-
tantului pe harta digitalã sã fie asociatã
ºi cu consultarea tuturor reglemen-
tãrilor zonei respective. Desigur, munca
acestora ar fi mai eficientã, mai exactã
ºi, de ce nu, mai uºoarã, dacã fiecare
proiect pe care il supun spre aprobarea
consiliilor locale sau judeþene s-ar baza
pe un set unic de date cu situaþia existen-
tã a oraºului ºi cu documentaþiile de
urbanism deja avizate, set furnizat peri-
odic la fiecare actualizare a acestuia de
cãtre administraþia localã sau judeþeanã.

Pasul III 
Soluþii geospaþiale integrate 

Soluþiile geospaþiale integrate în
domeniul gestiunii documentaþiilor de
urbanism reprezintã cea mai evoluatã
formã de management a tuturor infor-
maþiilor de a cãror corelare ºi corectitu-
dine depind deciziile de dezvoltare la

nivel local, judeþean sau  naþional. 
O astfel de soluþie, odatã implemen-

tatã la nivelul fiecãrei primãrii sau con-
siliu judeþean din þarã, va permite
administrarea unitarã a datelor prove-
nite din activitãþile curente ale tuturor
compartimentelor care furnizeazã mate-
rialul de  analizã pentru deciziile de
urbanism. Sistemul va oferi nu numai
analiza corelatã a tuturor informaþiilor
actualizate din baza de date, ci ºi
obþinerea automatã ºi mult mai rapidã a
unor rezultate imposibil de obþinut prin
metodele manuale, pe suport de hârtie.

Mai mult, eliminarea subiectivismu-
lui ºi a incertitudinii în aplicarea regle-
mentãrilor de urbanism, vor avea drept
consecinþe directe scãderea numãrului
de sesizãri/procese, dar ºi o creºtere
semnificativã a productivitãþii departa-
mentelor de urbanism.

Un alt beneficiu implicit atât pentru
instituþie, cât ºi pentru noi toþi, este
creºterea transparenþei activitãþii de
urbanism ºi un rãspuns cãtre cetãþeni
mult mai rapid. Practic, durata pro-
cesãrii unei cereri pentru un certificat
sau o autorizaþie de urbanism poate fi
redusã de la termenul actual de 30 de
zile la maxim 20 de minute (chiar cu tot
cu aprobãri, dacã ai semnãturã electro-
nicã!).

Desigur, pentru ca toate acestea sã
fie posibile, vorbim de o soluþie
geospaþialã integratã în adevãratul sens
al cuvântului. Mai precis, datele ºi pro-
cesele care se desfãºoarã în sistemul GIS
integrat sã constituie parte integrantã a
datelor ºi proceselor din instituþia
respectivã. Numai aºa va fi posibil ca
datele specifice cu care lucreazã depar-
tamentele de urbanism sã fie corelate
instantaneu, atât cu celelalte informaþii
gestionate de departamente diferite, cât
ºi cu toþi operatorii de reþele implicaþi în
eliberarea unei autorizaþii sau certificat
de urbanism.

Astfel, toate informaþiile provenite
de la proiectanþi vor îmbogãþi perma-
nent setul unic de date al unitãþii admi-
nistrative creat de soluþia geospaþialã
integratã, în timp ce aceºtia vor bene-
ficia de ”privirea de ansamblu” pe 
care numai participarea tuturor acto-
rilor implicaþi în managementul infor-
maþiilor geospaþiale dintr-o regiune o
poate oferi.

Cele douã roluri principale ale documentaþiilor de urbanism:
11..  SSttaabbiilliirreeaa  ddiirreeccþþiiiilloorr  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  llooccaalliittããþþiilloorr  pprriinn  ttrraannssppuunneerreeaa  llaa  nniivveelluull
aacceessttoorraa  aa  pprrooppuunneerriilloorr  ccuupprriinnssee  îînn  ddooccuummeennttaaþþiiiillee  ddee  aammeennaajjaarree  aa  tteerriittoorriiuulluuii  ººii
ddee  uurrbbaanniissmm  ddee  rraanngg  ssuuppeerriioorr..  SSuunntt  uurrmmããrriittee  uurrmmããttooaarreellee  oobbiieeccttiivvee::
--  PPããssttrraarreeaa  eecchhiilliibbrruulluuii  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  uurrbbaannãã
--  PPrrootteeccþþiiaa  ssppaaþþiiiilloorr  nnaattuurraallee  ººii  aa  zzoonneelloorr  aarrhhiitteeccttuurraallee  pprrootteejjaattee
--  RReessppeeccttaarreeaa  ddiivveerrssiittããþþiiii  ffuunnccþþiiuunniilloorr  uurrbbaannee
--  EEvviittaarreeaa  ccoonnssttiittuuiirriiii  ddee  zzoonnee  mmoonnooffuunnccþþiioonnaallee;;
--  PPrroommoovvaarreeaa  ddeezzvvoollttããrriiii  uurrbbaannee  ddee  ttiipp  iinntteennssiivv  pprriinn  uuttiilliizzaarreeaa  eeccoonnoommiiccãã  ººii

eecchhiilliibbrraattãã  aa  zzoonneelloorr  iinnttrraavviillaannee  uurrbbaannee  ººii  rruurraallee
--  ÎÎmmbbuunnããttããþþiirriiii  ccaalliittããþþiiii  vviieeþþiiii  ooaammeenniilloorr  pprriinn  aacccceess  llaa  sseerrvviicciiiillee  ddee  uuttiilliittaattee  ppuubblliiccãã
--  FFuunnddaammeennttaarreeaa  lluuccrrããrriilloorr  ddee  iinnvveessttiiþþiiee  ppuubblliiccãã

22..  SSttaabbiilliirreeaa  ººii  aapplliiccaarreeaa  rreegglleemmeennttããrriilloorr  nneecceessaarree  ppeennttrruu  aa  uurrmmããrrii  aacceessttee  ddiirreeccþþiiii
ddee  ddeezzvvoollttaarree..


