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Lumea geospaţială

Este adevărat că tot mai multe 
primării și consilii județene 
sunt interesate să utilizeze 
aceste sisteme informatice, 
capabile nu numai să eficien-
tizeze activitatea autorităților 

în care sunt implementate, ci și să asigure 
informații utile atât cetățenilor, cât și altor 
instituții. Însă drumul până la materia-
lizarea unei soluţii geospaţiale, gândită 
după chipul și asemănarea instituţiei care 
o cumpără, este adesea presărat cu diferite 
obstacole. Am stat de vorbă cu câţiva din 
veteranii în GIS care s-au lovit și ei la în-
ceput de probleme multiple: creăm sau nu 
un departament GIS, cum asigurăm conti-
nuitatea departamentului dacă se schimbă 
managementul, standardizăm sau nu, cu 
cine vrem să mai facem schimb de date și 
cum îi atragem în sistem?

Greşelile începutului, 
sfaturi pentru novici
Înainte de implementarea unei soluții 
geospațiale, toate departamentele 
trebuie să își pună cerințele în 
prealabil de acord
Alexandrina Papa, 
CJ Mehedinți, în cadrul 
structurii arhitectului șef, 
Compartiment Banca  
de Date GIS

„La vectorizarea drumurilor, am mers pe 
ortofotoplan, nu am colaborat foarte bine 
cu specialistul de la tehnic care se ocupă 
de partea de drumuri și nu am verificat 
și cu PUG-urile de pe teritoriul cărora 
erau acele drumuri. S-a vectorizat limită 
stânga, limită dreapta, ax drum și apoi 
la recepția datelor am constatat că există 
deviații mari față de lege și față de poziția 
lor în PUG-uri. A trebuit să renunțăm la 
atâta muncă, să vectorizăm doar ax drum 
și să hotărâm care este de fapt traseul 
drumurilor pe care le gestionăm.” 

Alege cu grijă furnizorul, nu ține cont 
doar de prețul cel mai mic
Constantin Moga,
șeful direcției IT  
din CJ Mureș
„Când am început 
proiectul GIS s-a pus 
problema alegerii par-
tenerilor cu care vom 
lucra. Cred că alegerea trebuie făcută în 
așa fel încât să știi cu cine lucrezi. Să fie 
niște oameni care știi că-ți vor răspunde 
exigențelor și cerințelor pe care le ai. De 
ce? Pentru că nu trebuie să alegi un soft, 
ci o colaborare, în urma căreia vei realiza 
aplicații. Nu trebuie să alegi un partener 
care s-ar putea să dispară după câteva 
luni sau un an de zile. Trebuie să fie un 
partener de cursă lungă.” 

Definește-ți clar nevoile 
înainte să te angajezi 
pe drumul geospațial
Claudiu Zoicaș, 
consilier Delegaţia  
permanentă a României 
la NATO
„Poate că cea mai mare greșeală pe 
care o face un om care intră în lumea 
geospațială este să înceapă să lucreze fără 
să își definească clar nevoile și fără să se 
consulte cu cei care l-ar putea asista în 
luarea unor decizii corecte. Am intrat în 
lumea geospațială prin poarta numită 
Intergraph și, practic, contactul cu ei ne-a 
permis să începem să ne punem întrebă-
rile corecte. Recomandarea mea ar fi să 
înceapă să caute oameni competenți și de 
încredere.” 

Gândește  
pentru viitor
Cătălin Tiseac, 
consultant și partener 
PMSolutions
„O importantă greșeală 
identificată a fost o 
abordare bazată pe cerințe foarte detaliate 
la începutul proiectului, care pe parcur-
sul implementării s-au dovedit că nu 
rezolvă problema. Cerințele proiectului 
trebuie să fie scalabile, flexibile, să poată 
acoperi o evoluție în timp. Beneficiarul 
soluției ar trebui să plece de la proble-
me, iar cerințele să fie definite în etapa 
de analiză, fără a impune niște termene 
foarte stricte pentru etapa de analiză și 
proiectare, pentru că, de cele mai multe 
ori, s-a dovedit că după proiectare, atunci 
când construiești soluția, revii la analiză 
și proiectare.”

În administrația publică din România – în principal în cea lo-
cală – soluțiile geospațiale au cunoscut un avânt remarcabil, 
cel puțin în ultimii ani. Acum putem vorbi cu mândrie despre 
Best practice românesc în GIS. Să nu ne imaginăm însă că 
GIS-ul este o soluție magică şi că, odată implementat, rezol-
vă toate problemele din instituție.   Luiza Sandu
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Instruiește oamenii tot timpul
Ileana Spiroiu, 
directorul Centrului 
Național de Geo- 
dezie, Cartografie,  
Fotogrammetrie și 
Teledetecție, instituție 
subordonată ANCPI
„O greșeală a fost faptul că nu am con-
struit de la început baza de date și nu am 
structurat-o după necesități. Am lăsat 
cumva opțional ca această bază de date să 
fie completată în timp. Directiva INSPIRE 
nu a fost adaptată la modelul românesc 
și atunci ne-am dat seama că anumite 
câmpuri ne lipsesc, că anumite atribute 
trebuiau culese și nu le-am cules, ceea ce 
ne-a îngreunat activitatea. O altă problemă 
importantă este cea legată de mentalitate. 
GIS-ul trebuie introdus treptat. Operatorii 
trebuie instruiți o perioadă mai lungă de 
timp decât cursurile pe care ți le oferă cel 
care îți vinde licențele. De ce? Pentru că 
oamenii nu se dezvoltă uniform, și unii 
dintre ei sunt rapizi, iar alţii încearcă să 
pună frână, pentru că nu țin pasul cu 
ceilalți. Trebuie foarte bine făcută această 
selecție a personalului.” 

Creăm sau nu un 
departament GIS?
Cătălin Tiseac
„Un departament GIS în adevăratul sens 
al cuvântului nu îl văd ca pe o entita-
te de sine stătătoare, pentru că într-o 
administrație publică utilizatorii de GIS 
vin din mai multe zone funcționale, 
iar rolul IT-ului, pentru că atunci când 
vorbești despre GIS te duci cu gândul că 
acest departament este undeva la IT, este 
de a asigura suportul atât pentru utilizare, 
cât și pentru dezvoltarea soluției.” 

Claudiu Zoicaș
„NATO a dezvoltat o broșură pentru sis-
temul de lecții învățate. Sunt conferințe 
anuale cu 600 de participanți, în care 
experți în knowledge management par-
ticipă și asistă NATO în definirea acestui 
sistem. Concluzia conferințelor are forma 
unui templu, cu o fundație, cu un prim 
nivel numit mentalitate, al doilea nivel 
se numește leadership, după care sunt 
trei coloane – oameni, procese, tehno-
logii, iar acoperișul se numește sharing 
– împărtășirea și schimbul de informații. 
Aș spune că printr-o comparație între 
acest sistem și necesitatea unui compar-

timent GIS, cred că e nevoie să existe un 
compartiment GIS, în schimb cred că e 
important și ca în fiecare compartiment 
să fie o persoană care înțelege fenomenul 
și care conectează cumva acel comparti-
ment la compartimentul GIS dacă acesta 
este creat”.

Gheorghe Pătrașcu, 
arhitect șef al Capitalei
„Aici trebuie distinse 
foarte clar două aspecte 
– partea de informație 
propriu-zisă și partea 
de suport IT. IT-ul ca și compartiment 
nu poate să asigure și partea de mana-
gement a datelor. În general, IT-ul are și 
responsabilitatea datelor – aici mă refer 
în special la București – și nu sunt în 
stare să le mențină, să le gestioneze, pen-
tru că nu au specialiștii necesari.” 

Ileana Spiroiu
„În organigrama instituției există un 
departament care se numește IT și GIS. 
În instituțiile de stat este foarte greu 
să faci două servicii în loc de unul, 
iar cele două sunt într-o totală legătu-
ră, pentru că persoanele care asigură 
funcționalitatea în parametri optimi a 
bazelor de date sunt IT-iștii, iar cei de 
la GIS sunt creatorii și consumatorii de 
informație geospațială.” 

Standardizare, 
interoperabilitate  
şi colaborare cu  
alte instituţii

Cătălin Tiseac
„Dacă în trecut fiecare instituție își ținea 
strâns informația proprie și n-o dădea 
altcuiva, acum au început să se deschidă, 
au înțeles că și ei pot beneficia de la alte 
instituții de alte categorii de informații 
și că este cel mai bine pentru fiecare 
instituție să aibă tot setul de informații, 
mai ales că informațiile, inclusiv cele 
geospațiale, sunt perisabile. Să deții 
informația corectă presupune un efort  
de a o actualiza. Fiecare instituție își 
poate actualiza informațiile pentru care 
este proprietară, astfel încât efortul să fie 
distribuit.” 

Ileana Spiroiu
„Deși există un consiliu INIS, unde toate 
instituțiile statului sunt obligate să vină 

cu propuneri ca aceste date să fie inte-
roperabile, nu am reușit să relaționăm 
cu prea multe instituții la nivel central 
și cu atât mai puțin la nivel local, pentru 
că toată lumea are senzația că a pune 
datele în comun înseamnă a pierde 
ceva. Şi nouă ne-au trebuit câțiva ani să 
înțelegem că, dacă nu sunt fructificate, 
datele noastre sunt niște date moarte. 
Lucrăm foarte bine cu Direcția Topogra-
fică Militară și cu Universitatea Tehnică 
de Construcții București. Ne dorim să 
lucrăm foarte mult cu Apele Române, 
CNADR și Căile Ferate Române. Nu 
reușim să relaționăm și să verificăm în-
tre noi informațiile.”

Gheorghe Pătrașcu
„Schimbul de date cu alte instituții în 
București e nul. O bază de date urbane, 
cum e la nivelul Bucureștiului, trebuie 
gestionată de primărie, operatorii de 
toate tipurile trebuie să aibă acces la ea și 
primăria în același timp să aibă acces la 
bazele operatorilor.”

Claudiu Zoicaș
„Din perspectiva experienței mele la ni-
velul municipiului Oradea am încercat să 
colaborez cu alte instituții, în numele ISU 
Bihor, în cadrul Consorțiului GIS. Cred că 
e important să fie clar stabilite persoane în 
cadrul fiecărei instituții, să existe legături 
între ele și să existe comunicare între acele 
persoane – cafeaua băută de acei oameni 
e critică, aș putea spune. E important să 
fie construită încrederea între organizații, 
pentru că, dacă o instituție nu-și respectă 
promisiunea de a actualiza informațiile 
când a spus că le actualizează și de a o face 
corect, asta generează în timp o lipsă de 
încredere și ceilalți nu vor mai fi la fel de 
interesați să facă parte din consorțiu.” 

Constantin Moga
„Avem în funcțiune o aplicație pentru ur-
banism în care proiectanții își pot descărca 
acea parte de hartă de care au nevoie și 
după ce lucrează și fac modificări pot s-o 
pună înapoi pe internet, iar noi o putem 
vizualiza și îngloba în aplicația noastră 
existentă. Dar, ca să putem face toate aces-
tea, lucrurile trebuie să fie făcute într-un 
mod coerent și standardizat, pentru că 
straturile și toate componentele lucrărilor 
trebuie să fie respectate de toți utilizatorii. 
Am semnat deja un protocol de colaborare 
cu Transelectrica, pentru aprobarea unor 
certificate de urbanism.”  


