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Open Geospatial Consortium (OGC), organis-
mul care propune standarde în domeniul
geospaþial, a anunþat recent o nouã opþiune
revizuitã pentru agenþiile locale, naþionale ºi
regionale de stat pentru a deveni membru
asociat. Mai precis, administraþiile publice pot
colabora la realizarea standardelor geospaþia-
le internaþionale, în aºa fel încât acestea sã
fie mai aproape de nevoile lor. 

P
rin urmare, la OGC pot adera ºi
administraþii publice din Româ-
nia, care au acum importanta
ºansã de a veni cu propria con-
tribuþie la realizarea standarde-

lor geospaþiale. Pânã la publicarea acestui
anunþ, doar furnizorii de tehnologie geo-
spaþialã lucrau la stabilirea acestor standarde.
Noua categorie propusã de OGC se numeºte
OGC GovFuture ºi se aplicã administraþiilor
locale ºi sub-naþionale (pentru mai multe in-
formaþii accesaþi http://www.opengeospa-
tial.org/ogc/join/levels#associate). 

GovFuture oferã organizaþiilor guver-
namentale din întreaga lume oportunitatea
de a putea discuta probleme comune legate
de noul nivel de interoperabilitate oferit de
standardele deschise ºi pune la dispoziþie o
platformã pentru transferul peer-to-peer de
cunoºtinþe în rândul autoritãþilor locale ºi
sub-naþionale pentru a promova utilizarea
la scarã largã a standardelor. Membrii Gov-
Future au posibilitatea sã þinã legãtura cu
administraþii publice de alte nivele, cu fur-
nizorii ºi universitãþile prin intermediul în-
tâlnirilor ºi canalelor de comunicare OGC.
Standardele internaþionale deschise ale
OGC ajutã la crearea de hãrþi digitale, ser-
vicii de localizare pe telefoanele mobile,

GPS, GIS, modele 3D ale oraºelor ºi alte
tehnologii de localizare, o parte integrantã
a World Wide Web. Programul OGC Gov-
Future îºi propune sã creeze o bazã de cu-
noºtinþe internaþionale relevante pentru
toate nivelele de administraþii publice din
toate þãrile. Majoritatea eforturilor de stan-
dardizare în acest domeniu se ocupã de for-
matele de date. Standarde ca DIGEST, ISO,
Open GIS furnizeazã înlãnþuiri de înregis-
trãri, scheme de codificare etc. Încã nu exis-
tã un standard de modele de date care ar
putea furniza modalitãþi standard de repre-
zentare a fenomenelor geografice. De ase-
menea, încã lipsesc standarde pentru acu-
rateþea datelor în GIS, standardele de acu-
rateþe a hãrþilor ocupându-se cu entitãþile
cartografice.

De ce e nevoie de standardizare?

Aproape cã nu existã activitate din ziua
de astãzi care sã nu aibã tangenþã cu sau
chiar sã depindã critic de informaþia geo-
spaþialã. Administraþia publicã, serviciile
de urgenþã ºi companiile de utilitãþi fac
parte din categoria celor care depind critic
de informaþia geospaþialã. Administraþiile
publice din România ºtiu cã nu se poate
vorbi de o comunicare eficientã fãrã a avea
la bazã un protocol comun. Un pas mult
aºteptat a fost fãcut anul trecut, odatã cu
adoptarea Ordonanþei 4/2010 a Guvernu-
lui României, care reglementeazã Direc-
tiva INSPIRE. 

Directiva INSPIRE prevede obligativi-
tatea conturãrii la nivel naþional a unor ba-
ze de date care sã conþinã un numãr mini-
mal de straturi de informaþii geospaþiale,
date care vor trebui sã fie accesibile prin
utilizarea unor tehnologii geospaþiale ba-
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zate pe standarde internaþionale. Astfel,
odatã conturatã baza de date geospaþialã
care va descrie teritoriul de interes, vor fi
disponibile interfaþãri cãtre exterior, prin
care sã se expunã informaþiile geospaþiale
conform cerinþelor legale. 

Directiva INSPIRE ºi transpunerea ei
în legislaþia naþionalã reprezintã un pas im-
portant pe care România îl face în crearea
infrastructurii naþionale de informaþii spa-
þiale. Anul trecut s-au pus bazele creãrii
geoportalului unic la nivel naþional, geo-
portalul INSPIRE, prin intermediul cãruia
se asigurã accesul la informaþia spaþialã din
România. Infrastructura Naþionalã de Date
Spaþiale (INDS) presupune acorduri între
instituþii, standarde tehnologice ºi resurse
umane dedicate colectãrii ºi gestionãrii in-
formaþiei. Existã exemple de bune practici
ºi printre administraþiile locale din Româ-
nia, care au înþeles cã a lucra fãrã a respecta
standarde este un nonsens, costurile ulte-
rioare de aliniere la standardele europene
ºi/sau internaþionale fiind mult mai mari.
Este cazul unor proiecte precum Con-
sorþiul GIS de la Constanþa sau Consorþiul
GIS de la Oradea.

Consorþiul GIS de la Constanþa

Ideea înfiinþãrii unui Consorþiu GIS în
regiune a pornit de la experienþa dobânditã
în cadrul proiectului transfrontalier de pre-
venire a riscurilor la inundaþii în judeþul
Constanþa ºi zona gestionatã de Municipa-
litatea Dobrich din Bulgaria, unde s-a creat
un cadru în care mai multe companii co-
municã între ele informaþii geospaþiale.
Din nevoia de a asigura acelaºi fundament
geografic de raportare, a fost demarat
proiectul Consorþiului GIS.

Instituþiile fondatoare ale acestui con-
sorþiu sunt: Consiliul Judeþean Constanþa,
Inspectoratul Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã Constanþa, Regia Autonomã Jude-
þeanã Drumuri ºi Poduri Constanþa, Regia
Autonomã Judeþeanã de Apã Constanþa,
Municipalitatea Dobrich. Zona geograficã
vizatã de Consorþiul GIS este teritoriul
Constanþa - Dobrich.

Principalele activitãþi pe care ºi le-au
propus membrii Consorþiului GIS au inclus
ºi crearea unui mecanism de integrare a
datelor geospaþiale într-un format stan-

dardizat în vederea constituirii unui fond
de date comun – aceastã activitate presu-
pune ºi stabilirea unor protocoale de
schimb de baze de date vectoriale, dar ºi
agregarea ºi actualizarea periodicã a hãrþi-
lor de risc la inundaþii, în vederea inclu-
derii acestora în planurile de urbanism
generale, elaborate la nivelul unitãþilor ad-
ministrativ teritoriale din judeþul Con-
stanþa ºi municipalitatea Dobrich.

Proiectul Consorþiului GIS nu este un
proiect cu termen de finalizare, ci este un
cadru de colaborare inter-instituþionalã,
care presupune o colaborare continuã.

Consorþiul GIS de la Oradea

În 2002, pentru a administra mai efi-
cient teritoriul oraºului ºi împrejurimile,
municipalitatea din Oradea a înfiinþat Con-
sorþiul Local de GIS, organizaþie ce a cu-
prins iniþial primãria, operatorii de apã,
gaze, energie termicã ºi electricã ºi câteva
filiale locale ale unor agenþii naþionale. 
Iniþiativa a fost o soluþie activã atât la pro-
blema ridicatã de administrarea centra-
lizatã a unui oraº în plinã dezvoltare, cât ºi
la necesitatea de a integra în managemen-
tul localitãþii ºi zonele limitrofe, puternic
neglijate anterior. Una dintre etapele aces-
tui proiect a constat în standardizarea in-
formaþiei ºi a comunicãrii geospaþiale la ni-
velul membrilor Consorþiului Geospaþial.
O datã definite, standardele au fost supuse
avizãrii corpului tehnic din Oradea, Con-
siliului Local al municipiului Oradea ºi
asociaþiilor ANIAP ºi CASM.

Primãria Sibiu, 
preocupatã de standardizare

Primãria din Sibiu are o preocupare
constantã pentru standardizare, o condiþie
esenþialã pentru a avea un sistem eficient.
Conºtienþi cã standardizarea este cu adevã-
rat obligatorie, dacã vor sã dea coerenþã ºi
consistenþã muncii depuse, au început prin
a implementa nomenclatoare de artere, de
numere poºtale, de localitãþi, de persoane

etc. Obiectivele urmãrite în cadrul acestui
proiect au constat în unificarea într-o bazã
de date comunã a tuturor datelor geospa-
þiale gestionate în Primãria municipiului
Sibiu, care se referã la teritoriul sau la en-
titãþi poziþionate pe teritoriul municipiului
Sibiu. Restructurarea Poliþiei Comunitare
prin preluarea a tot mai multor atribuþii de
la Poliþia Naþionalã este una dintre schim-
bãrile majore prin care trece administraþia
publicã localã din România. La nivel prac-
tic, acest proces implicã un transfer intern
de know-how între cele trei instituþii im-
plicate: Poliþii Comunitare, Poliþia Naþio-
nalã ºi Primãrii. Existenþa unor sisteme in-
formatice interoperabile între cele trei in-
stituþii, care sã permitã transferul perma-
nent al datelor, implicã existenþa unor stan-
darde privind interconectarea, precum 
ºi modele comune pentru structurarea
datelor.

Standardele – 
cheia interoperabilitãþii

Standardele sunt cheia interoperabi-
litãþii ºi utilizãrii pe scarã largã a informaþi-
ilor geospaþiale ºi a tehnologiilor asociate. 

Pentru a permite combinarea continuã
a surselor eterogene de date, trebuie sã se
convinã asupra unor specificaþii de date
spaþiale comune ºi armonizate, dezvoltate
potrivit unor metodologii standard. Prac-
tic, fãrã standarde, realizarea unei baze de
date unitare este imposibilã. Odatã cu
anunþul OGC, administraþiile publice din
România pot face mult mai uºor pasul cãtre
„visul” de a avea sisteme interoperabile,
necesare unei comunicãri eficiente cu
cetãþenii ºi alte instituþii publice.

� LUIZA SANDU

LUMEA GEOSPAÞIALÃ

Open Geospatial Consortium (OGC) este 
un consorþiu internaþional care include mai
mult de 400 de companii, agenþii guverna-
mentale, organizaþii de cercetare ºi univer-
sitãþi ce participã într-un efort unitar de 
dezvoltare a unor standarde geospaþiale
disponibile publicului larg. Standardele 
OGC oferã posibilitatea dezvoltatorilor de
tehnologie de a face informaþiile ºi serviciile
geospaþiale accesibile ºi utilizabile cu orice
aplicaþie ce are componenta geospaþialã.

Standardele reprezintã specificaþii sau
stiluri de lucru care sunt acceptate la
scarã largã de cãtre utilizatori ºi adop-
tate de mai mulþi furnizori.


