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LUMEA GEOSPAÞIALÃ

IINNTTEERRGGRRAAPPHH ajutã RREEPPUUBBLLIICCAA  CCEEHHÃÃ
sã devinã una dintre primele þãri 

care ºi-a îndeplinit obligaþi i le 
prevãzute de directiva IINNSSPPIIRREE

Oficiul Ceh de Topografie, Cartografie ºi Cadastru a folosit suita de pro-
duse Intergraph GeoMedia IDG pentru a deveni un punct de acces cu in-
formaþii complete legate de Infrastructura pentru Informaþii Spaþiale în
Comunitatea Europeanã (INSPIRE). În cadrul acestui proiect, instituþia a
lansat o nouã versiune a geoportalului sãu http://geoportal.cuzk.cz
folosind suita de produse Intergraph GeoMedia IDG, devenind astfel una
dintre primele agenþii naþionale de cartografiere care îºi îndeplineºte
obligaþiile ce decurg din Directiva INSPIRE a Parlamentului European.

165.000 de înregistrãri de metadate

Prin intermediul geoportalului, COSMC publicã acum 165.000 de
înregistrãri de metadate care descriu seturi de date spaþiale ºi servicii,
afiºând rezultatele cãutãrii în mai puþin de o secundã. Cea mai mare
parte a conþinutului text al geoportalului este generat din informaþii
deþinute în înregistrãrile de metadate. Înregistrãrile de metadate sunt
actualizate zilnic cu ajutorul unui instrument de Transformare Elec-
tronicã ºi Încãrcare (ETL), care  asigurã redarea actualizãrilor efectu-
ate în peste 10 sisteme de producþie de date din cadrul COSMC. De

Directiva INSPIRE reprezintã o preocupare ºi pentru România, iar subiectul a fost dezbãtut
intens la ediþia 2010 a Lumii Geospaþiale, evenimentul anual organizat de Intergraph
Computer Services. Dincolo de INSPIRE, atractiv pentru audienþã prin presiunea normelor
ºi reglementãrilor, s-au prezentat numeroase studii de caz ºi s-a dezbãtut oportunitatea
dezvoltãrii unui „plan de afaceri” pentru o instituþie publicã. 
Realizarea unei infrastructuri naþionale de date geospaþiale este un demers cu vechime
pe piaþa localã. Directiva INSPIRE reprezintã un pas în aceastã direcþie ºi, conform dezba-
terilor din cadrul evenimentului, s-a trecut de la discuþii de principiu la o abordare mai con-
cretã. INSPIRE prevede obligativitatea conturãrii la nivel naþional a unor baze de date care
sã conþinã un numãr minimal de straturi de informaþii geospaþiale, date care vor trebui sã
fie accesibile prin utilizarea unor tehnologii geospaþiale bazate pe standarde inter-
naþionale. Astfel, odatã conturatã baza de date geospaþialã care va descrie teritoriul de in-
teres, vor fi disponibile interfaþãri cãtre exterior, prin care sã se expunã informaþiile
geospaþiale conform cerinþelor legale care urmeazã a fi adoptate ºi de cãtre România. 
Directiva INSPIRE a fost transpusã în legislaþia româneascã începând cu anul 2010.
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exemplu, actualizãrile zilnice la aco-
perirea hãrþilor digitale cadastrale se 
reflectã în sistemul informatic pentru
publicitate imobiliarã al Republicii
Cehe. 

În plus, geoportal-ul oferã servicii de
cãutare ºi vizualizare web conforme cu
directiva INSPIRE, inclusiv serviciul Eu-
roGeonames. De asemenea, instrumen-
tele geoportalului permit achiziþionarea
ºi licenþierea geodatelor ºi a serviciilor;
aceastã facilitate de tip comerþ electronic
reprezintã interfaþa exclusivã prin care
cetãþenii ºi administraþiile publice pot
comanda astfel de produse. IInngg..  DDaannuuššee
SSvvoobbooddoovváá,,  DDiirreeccttoorr  AAddjjuunncctt  aall  OOffiicciiuu--
lluuii  ddee  TTooppooggrraaffiiee,,  a precizat cã „pe par-
cursul celor ºase ani de funcþionare, geo-
portalul COSMC a evoluat cu fiecare
schimbare; de la începuturile sale ca
soluþie principalã de producþie ºi comer-
cializare on-line a hãrþilor pentru Ofi-
ciul de Topografie pânã la soluþia com-
plexã de azi ce permite furnizarea de
date ºi servicii din întregul Oficiu Ceh
de Topografie, Cartografie ºi Cadastru
(COSMC)“. 

Echipã comunã de proiect

Echipa responsabilã cu soluþia, alcã-
tuitã din reprezentanþi ai Intergraph, ai
Oficiul de ControlTopografic ºi ai Ofici-
ului Ceh de Topografie, Cartografie ºi
Cadastru, a fost în mãsurã sã satisfacã de-
opotrivã cerinþele Oficiului, ale utiliza-
torilor sãi ºi ale directivei INSPIRE.
Multe aplicaþii ale geoportalului au fost
cu adevãrat inovatoare ºi implementate
în premierã în Republica Cehã. Geopor-
talul COSMC a devenit o sursã de inspi-
raþie atât pentru alte geoportal-uri din
Republica Cehã, precum ºi pentru cele
din alte þãri. Menþinerea Geoportal-ului
COSMC este un scop principal pentru
Oficiul de Topografie.

„Ne mândrim cu faptul cã Intergraph
a contribuit la poziþionarea COSMC în
fruntea comunitãþii IDG din Europa“, a
spus RRoobbeerrtt  WWiiddzz,,  DDiirreeccttoorruull  IInntteerr--
ggrraapphh  ppeennttrruu  AAddmmiinniissttrraaþþiiee  PPuubblliiccãã  aall
EEMMEEAA..  „Cunoºtinþele dobândite prin
colaborarea noastrã cu Programele de
Cercetare europene, Grupurile de Lucru
INSPIRE ºi implementãri regionale,
naþionale ºi internaþionale de succes ale

IDG ne-au permis sã dezvoltãm suita de
produse GeoMedia IDG ale cãrei
funcþionalitãþi minimalizeazã riscul im-
plementãrii ºi timpul de lucru. Clienþii
vor vedea cã aceste programe continuã
sã se dezvolte, de exemplu prin inte-
grarea funcþionalitãþilor GeoMedia IDG
cu cele ale ERDAS APOLLO.“

Beneficii

Exemple de avantaje pe care geopor-
talul ceh le oferã sunt, printre altele, ºi
portalul Web public pentru cãutarea ºi
vizualizarea datelor ºi metadatelor în
hartã, un catalog complet conþinând
165.000 de înregistrãri de metadate va-
lidate, servicii de cãutare ºi vizualizare
conforme cu directiva INSPIRE, un ser-
viciu de descãrcare date pentru Euro-
Geonames, un registru special pentru
cãutare rapidã în metadate ºi editor de
metadate accesibil în mod gratuit ºi un
magazin virtual care include o interfaþã
pentru selectarea ºi descãrcãrea datelor
exportate.
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Domeniul Geospaþial se dezvoltã ºi în România, iar un proiect similar 
s-a derulat la Primãria municipiului Tîrgu Mureº. Instituþia a finalizat re-

cent  proiectul de implementare a unui sistem informatic geospaþial
pentru gestionarea activitãþilor în domeniul urbanismului ºi amenajãrii

teritoriului. Obiectivul general al proiectului a fost  îmbunãtãþirea calitãþii
ºi eficienþei serviciilor publice la nivelul municipiului Tîrgu Mureº în

domeniul urbanismului ºi amenajãrii teritoriului, iar finanþarea a fost
asiguratã prin fonduri europene. Proiectul a avut ca obiective specifice

automatizarea activitãþilor de instrumentare a documentaþiilor de 
urbanism (PUG, PUZ, PUD) precum ºi a modului de administrare a

nomenclaturii urbane (gestiune artere ºi numere administrative). 
Complementar, echipa Primãriei Tîrgu-Mureº a urmãrit ºi standardizarea
modului de recepþie a documentaþiilor de urbanism, precum ºi consoli-

darea datelor urbane geospaþiale într-o bancã de date unicã. 
Efectele proietului se vor regãsi în timp foarte scurt în activitatea insti-

tuþiei ºi în relaþia cu cetãþenii. La nivel de beneficii, Primãria Tîrgu-Mureº
va înregistra o creºtere a eficienþei cu care este administrat bugetul

local precum ºi scãderea timpului de rãspuns la solicitãrile cetãþenilor în
domeniul urbanismului ºi amenajãrii teritoriului. Spre exemplu, din punct
de vedere al gestiunii documentelor de urbanism, proiectul are ca obiec-
tiv reducerea duratei de rãspuns la solicitãri în domeniul urbanism de la

30 zile, în prezent, la 10 zile în viitor. Pe termen lung, sistemul infor-
matic geospaþial va deveni un element al strategiei instituþiei pentru fun-
damentarea politicilor de dezvoltare localã ºi de atragere a investitorilor.


