
P rimãria Municipiului Târgu-Jiu are în
dezvoltare un proiect de GIS
(Sistem Informatic Geografic) care

sã concentreze informaþiile geografice de
la serviciile primãriei într-un punct cen-
tral. Pentru cã primãria este interesatã în
schimbul de date spaþiale cu utilitãþile,
dar ºi cu multe alte organizaþii pe plan

local,  s-a pãstrat o comunicare foarte bu-
nã cu toate instituþiile interesate în schim-
bul de date. Astfel, în Târgu-Jiu existã o
singurã versiune de hartã digitalã reali-
zatã dupã planurile cadastrale 1:1000 ºi
1:2000 folositã de administraþia localã,
utilitãþi, Oficiul Judeþean de Cadastru etc.
De asemenea, în cadrul proiectului de GIS

am realizat aplicaþii utilizând date cadas-
trale ºi de populaþie pentru optimizarea
depozitãrii gunoiului menajer ºi pentru
serviciul de pompieri, colaborãri care ne-
au permis o cooperare mai bunã cu aces-
te organizaþii pentru a îmbunãtãþi servici-
ile pentru cetãþeni. 

Integrarea datelor de populaþie în GIS
ne-a permis sã realizãm câþi cetãþeni be-
neficiazã de un anumit serviciu ºi unde
trebuie sã se acþioneze pentru a furniza
servicii mai bune. Iatã mai întâi o imagine
(Fig.1.) care totalizeazã datele de popu-
laþie pe cvartale ºi a fost folositã pentru
apãrarea civilã, pentru optimizarea depo-
zitãrii gunoiului menajer ºi pentru a-i ajuta
pe investitorii interesaþi sã evalueze
potenþialul unei investiþii.

Pentru analize la nivelul unui cvartal
sunt folosite hãrþi având numãrul de
cetãþeni care locuiesc într-un imobil
(Fig.2.).

Utilitatea hãrþilor
Hãrþile cu acest tip de informaþii sunt

utile în relaþiile cu asociaþiile de locatari,
dar sunt utile ºi firmelor care vor sã dez-
volte afaceri si doresc sã stie unde sunt
potenþialii clienþi. Primãria le pune ºi lor la
dispoziþie aceste informaþii pentru cã este
important pentru comunitate dezvoltarea
comerþului ºi serviciilor.

Tehnologia Sistemelor Informatice
Geografice permite interogãri ale bazei de
date intensificând aceste interogãri ºi cu
relaþiile grafice dintre elementele prezen-
tate pe hartã. Un exemplu este între-
barea: câþi cetãþeni au un hidrant pentru
incendiu la o distanþã de 100 m? (Fig.3.)

Aceasta analizã geograficã a permis
evaluarea numãrului de cetãþeni care au
un hidrant la 100 m, iar rezultatul a fost
cã aproximativ 32% din numãrul total al
populaþiei beneficiazã de acest serviciu.
Lucrarea a fost realizatã în colaborare cu
Aquaterm ºi Detaºamentul de Pompieri
Târgu-Jiu din cadrul Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã. Aceste hãrþi temat-
ice vor fi folosite în viitor pentru a
amplasa optim noii hidranþi pentru a
asigura cât mai mulþi cetãþeni cu un
hidrant de incendiu la mai puþin de 100m.

Tehnologia GIS ºi datele de populaþie 
aduc administraþia localã mai aproape de cetãþeni.

Ing. Mugurel Predescu, rmpredescu@yahoo.com, Primãria Municipiului Târgu-Jiu
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Fig. 1. Harta tematicã  cu populaþia la nivel de cvartal

Fig. 2. Hartã cu numãrul de apartamente pe fiecare bloc de locuinþe
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Fig. 2. Reprezentare tematicã
a capacitãþii medii de colectare 
a deºeurilor menajere 
pentru o persoanã

GIS - Lum
ea Geospaþialã
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Managementul
deºeurilor menajere
la Târgu-Jiu

P roblema deºeurilor este o temã de
larg interes pentru cetãþeni ºi pentru
administraþia localã. Tehnologia

Sistemelor Informatice Geografice poate
oferi sprijin în plasarea optimã a con-
tainerelor de colectare a deºeurilor ºi în
prezentarea situaþiei globale pentru un
oraº a capacitãþii de depozitare oferitã de
municipalitate în fiecare cvartal al
oraºului. Prezentarea tematicã a situaþiei
existente este utilã factorilor de decizie
pentru a optimiza managementul
deºeurilor menajere.

În colaborare cu Aquaterm  au fost
localizate în GIS poziþia containerelor de
colectare a deºeurilor menajere, având
atribute despre tip ºi capacitate.

Fiecare clãdire are atribute privind
numãrul de persoane.

Cu ajutorul unei funcþii de agregare a
atributelor oferitã de Geomedia Profe-
sional au fost totalizate numãrul de per-

soane ºi capacitatea de depozitare a
deºeurilor menajere la nivel de cvartal. A
rezultat valoarea medie de depozitare a
deºeurilor menajere pentru o persoanã în
fiecare cvartal.

Reprezentarea tematicã a permis ana-
liza situaþiei pentru toate cartierele de
blocuri. S-a observat cã în zonele unde
capacitatea de colectare era în jur de 10

litri pentru o persoanã zonele erau mai
curate. GIS-ul a permis un calcul rapid pen-
tru necesarul de containere pentru a
obþine în fiecare cvartal o capacitate opti-
mã de colectare, iar harta tematicã din
figura 2 a fost folositã pentru plasarea de
containere suplimentare.

În realizarea acestor aplicaþii
am beneficiat de colaborarea
foarte bunã cu Asociaþia Naþio-
nalã a Informaticienilor din Admi-
nistraþia Publicã (ANIAP), care a
organizat misiuni de consultanþã
oferitã de specialiºti GIS din
CCURISA - S.U.A. (asociaþie a uti-
lizatorilor de GIS din adminis-
traþia localã din S.U.A.) în patru
ani consecutiv ºi continuã în
prezent. Din aceste colaborãri am
învãþat sã realizãm mai întâi apli-
caþiile GIS cu cele mai mari ºanse

de reuºitã ceea ce ne-a permis
sã creºtem beneficiile proiectului
nostru ºi sã folosim resursele
financiare mai eficient.

Învãþând din experienþa admi-
nistraþiilor locale care au trecut
prin etapele pe care le parcur-
gem noi acum, vom putea atinge
mai repede standardele cerute
de Uniunea Europeanã pentru
serviciile oferite comunitãþii.

Fig. 3. Analizã
geospaþialã referitoare
la hidranþii pentru
incendiu

Fig.1. CCalculul sspaþiului dde ddepozitare ppentru oo ppersoanã lla nnivel dde ccvartal




