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C
onferinþa a ridicat celor pre-
zenþi urmãtoarea dilemã:
decizii bazate pe informaþii
sau decizii bazate pe bunul
simþ? Rãspunsul ar putea fi

oferit de Infrastructura Naþionalã de
Date Spaþiale. INDS ar putea asigura
continuitatea oricãrui act de guvernare
sau administrare prin furnizarea de
informaþii despre infrastructura criticã a
unei organizaþii dacã avem în vedere cã
peste 75% dintre aceste informaþii au
legãturã cu teritoriul.

Aceste informaþii existã la nivel insti-
tuþional însã INDS ar putea corela toate
aceste date existente în subsisteme
separate. Nu este vorba de replicarea

datelor, ci de pãstrarea acestora la
nivelul fiecãrei instituþii, dar cu posibili-
tãþi extinse de acces.

Marcel Foca, Director General
Intergraph Computer Services România,
organizatorul evenimentului afirmã: „O
infrastructurã de date spaþiale presu-
pune acorduri între instituþii, standarde
tehnologice ºi resurse umane dedicate
colectãrii ºi gestionãrii informaþiei. Soft-ul

nu este relevant în cadrul acestui proiect.
Ceea ce conteazã este conºtientizarea
problemei ºi, mai ales, definirea stan-
dardelor, atât la nivel de informaþii geo-
spaþiale, cât ºi la nivel de comunicaþii“.
Victor Giosan, din partea Secretariatului
General al Guvernului considerã cã „pen-
tru realizarea Infrastructurii Naþionale
de Date Spaþiale este nevoie de o com-

panie sau instituþie care sã înþeleagã
toþi factorii implicaþi deoarece coordona-
torul va trebui sã desfãºoare un mana-
gement la nivel naþional cu multiple
implicaþii locale deoarece resursele
diferã considerabil de la un judeþ la
altul, dar ºi de un sprijin politic conclu-
dent“. Traian Luncan, arhitect ªef la
Primãria Oradea ºi ºeful Consorþiului
Local GIS este de pãrere cã piedicile
pentru realizarea INDS ar fi în principal
lipsa standardelor alãturi de o abordare
noninteroperabilã ºi în egalã mãsurã
dezinteresul potenþialilor utilizatori ºi
implicarea insuficientã a factorilor de
decizie. Discuþiile despre INDS au fost
finalizate cu o masã rotundã „Cum se
poate construi INDS în România?“
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Comunitatea utilizatorilor de Soluþii Geospaþiale s-a întrunit la Sinaia pentru
cea de a treia ediþie a evenimentului Lumea Geospaþialã. Scopul declarat al
evenimentului a fost polarizarea atenþiei utilizatorilor de GIS cãtre proiectul
Infrastructurii Naþionale de Date Spaþiale (INDS). Dezbaterile pe aceastã temã
au adus la Sinaia reprezentanþi ai autoritãþilor, din administraþia publicã,
din regii autonome, dar ºi din companii private. Simultan, au fost susþinute
prezentãri de proiecte, postere ºi au fost premiate realizãrile din domeniu.

Sevil Sumanariu, preºedinte ANIAP ºi
Traian Luncan, ªeful Asociaþiei
Arhitecþilor ªefi din România

Miklos Gabor, Coordonator IT la Consiliul
Judeþean Harghita
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INDS ca necesitate
Participanþii au fost de acord cã

INDS este o necesitate, iar în cadrul
proiectului ar trebui cointeresate,
alãturi de sectorul public, ºi regiile
naþionale ºi sectorul privat, care ar
putea oferi finanþarea necesarã. Cea
mai bunã cale de realizare este una
centralizatã cu iniþiative de la nivel
superior pentru asigurarea reglemen-
tãrilor, a standardelor comune ºi

interoperabilitãþii între instituþii etero-
gene. Alte concluzii reieºite din dez-
batere au fost cã: implicarea MCTI în
acest proiect ar fi binevenitã, dar
se aºteaptã mai mult de la grupul de
lucru pentru standarde deschise iniþiat
de minister ºi cã definirea tot mai clarã

a unei comunitãþi de utilizatori de soluþii
geospaþiale, precum ºi schimburile
permanente de informaþii ºi experienþã
dintre aceºtia, pot fi elemente de stimu-
lare a proiectului INDS.

Participant la aceastã masã rotundã,
Miklos Gabor, Coordonator IT la Consi-

liul Judeþean Harghita ºi membru în
consiliul director al ANIAP (Asociaþia
Naþionalã a Informaticienilor din
Administraþia Publicã) ne-a afirmat:
„ANIAP, prin toate acþiunile întreprinse
vizeazã realizarea unei infrastructurii
informaþionale performante la nivel
naþional. Prin diverse seminarii ºi con-
ferinþe am încercat sã aducem în
atenþia factorilor de decizie importanþa
unificãrii eforturilor. Ce am reuºit?

Administraþia publicã localã a fost
sensibilizatã ºi rezultatele se vãd în
calitatea ºi complexitatea sistemelor
implementate. Sectorul industriei TIC
s-a aliniat treptat ºi astãzi este capabil
sã ofere soluþii complexe ºi pentru
administraþia publicã. Am iniþiat ºi un
dialog cu administraþia publicã cen-
tralã, dar mult sub aºteptãri, posibilitãþi
ºi necesitãþi. ANIAP poate sã contribuie
cu expertizã ºi promovare la un proiect
care vizeazã INDS. În acest sens,
în cadrul Grupului de lucru pentru
standarde deschise am prezentat
concepþia noastrã în ceea ce priveºte
politica de realizare a infrastructurii
naþionale de date ºi, în particular, date
spaþiale. Colegii de la primãria Oradea
au iniþiat un proiect de standardizare a
schimbului de informaþii în cadrul zonei
metropolitane Oradea, iar rezultatele
acestui proiect vor fi diseminate
în cadrul administraþiei publice locale
cu sprijinul ANIAP.” 

Punctul de vedere comun al partici-
panþilor a fost cã realizarea INDS este
condiþionatã de ce rãspunsuri se vor da
pe viitor la cel puþin douã întrebãri: Cine
defineºte standardele ºi cine poate
coordona proiectul?

continuare în pag.X
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Gabriela Gavriº, ºef serviciu GIS
Primãria Oradea, premiatã atât individ-
ual, la secþiunea poster cât ºi cu echipa
la concursul de proiecte.

Posterul a constat într-un colaj de
capturi de imagini din geomedia, a
hãrþilor tematice pentru indicatorii care
influenþeazã zonarea fiscalã. (Oradea are
o zonare fiscalã bazatã nu pe sistemul
concentic de impozitare ci pe încadrarea
strãzilor în categorii de impozitare în
funcþie de un punctaj obþinut în urma
analizei a 18 indicatori, dintre care
dotarea tehnico-edilitarã are punctaj pre-
ponderent (77). Categoriile de indicatori
luaþi în calcul pentru realizarea zonãrii fis-
cale sunt: topografia ºi morfologia terenu-
lui, amplasarea terenului, utilitãþile publice
accesibile ºi conditiile de poluare. Dintre
aceste categorii de indicatori cei privitor la
poluare respectiv la morfologia terenului
(restricþii de construire) sunt de clasa neg-
ativa. Existenþa poluãrii în zonã (aer, apa,
sol, sau poluare fonicã) respectiv existenþa
unor constrângeri la construire datorate
morfologiei terenului au un efect de
scãdere a punctajul fiscal) De asemenea
s-au prezentat hãrþile tematice cu
zonarea fiscalã actualã, investiþiile pro-
puse pentru anul în curs ºi o simulare
cum ar arãta zonarea fiscalã în cazul în
care s-ar reactualiza zonarea bazata în
urma realizãrii investiþiilor propuse.

Atmosferã de lucru în cadrul concursului
de proiecte.

Marcela Zaharia de la ANIAP e expus
viziunea asociaþiei despre INDS.

Mugurel Predescu, Primãria Tg.Jiu

Harta digitalã a Centrului Istoric al
Municipiului Bucureºti
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Concurs de postere
Concursul de postere, prezentarea

de soluþii geospaþiale prin intermediul
unei ilustrãri tip hartã a devenit deja
tradiþional, ºi a avut la aceastã ediþie 10
participanþi. Premiul întâi a fost acordat
doamnei Gabriela Gavriº de la Primãria
Oradea pentru lucrarea sa reprezen-
tând o simulare a zonãrii fiscale cu aju-
torul unei soluþii geospaþiale. Premiul al
doilea a revenit domnului Lucian Dorr
de la Primãria Municipiului Bucureºti
care a prezentat o analizã pe harta digi-
talã a centrului istoric al municipiului
Bucureºti. Premiul al treilea a fost
acordat domnului Radu Scrob de la
Transelectrica, filiala Cluj, cu lucrarea
sa despre managementul infrastructurii
cu ajutorul unei soluþii geospaþiale.

Concurs de proiecte
De mare interes s-a bucurat concursul

pe echipe (6 echipe de 10 persoane)
pentru realizarea unui proiect de infras-
tructurã de date geospaþiale la nivel
local (judeþul Reºedinþeºti), mai concret,
a unei schiþe de analizã costuri-bene-
ficii. Criteriile de evaluare au avut în
vedere: tipurile ºi numãrul beneficiilor,
dar ºi al elementelor de cost identifi-
cate, evaluarea realistã, formularea
clarã, ierarhizarea corectã a bene-
ficiilor. Pragmatismul proiectului, dar ºi
valoarea stimulativã a premiilor (un PDA
Dell pentru fiecare membru al echipei),
au fãcut ca participanþii sã ia foarte în
serios acest concurs. Am remarcat
aceasta atât în timpul discuþiilor din
cadrul echipelor, cât ºi pe timpul

prezentãrii proiectelor propriu-zise.
Jurizarea a fost una complexã, fiecare

participant acordând note pentru
fiecare prezentare, mai puþin cea a
echipei proprii. „Concursul de la Sinaia
a fost foarte interesant ºi instructiv. A
fost o ocazie bunã pentru participanþi
sã-ºi testeze conceptele ºi pregãtirea
profesionalã în domeniul evaluãrii
necesitãþilor, resurselor implicate într-
un proiect ce vizeazã realizarea unei
infrastructuri comune de informaþii.
Pentru mulþi dintre participanþi a fost
prima încercare de a analiza o situaþie
complexã, care implicã mai mulþi actori
din sectoare economice diferite ºi de a-
ºi defini cerinþele, a evalua beneficiile,
costurile pentru un sistem complex“,
ne-a mai declarat Miklos Gabor.

Premiile Intergraph
Cum Lumea Geospaþialã este un

eveniment al recunoaºterii celor mai
valoroase realizãri, într-un cadru festiv
au fost acordate ºi premiile anuale
Intergraph. Astfel, Societatea Naþionalã
a Lignitului Oltenia a primit premiul
pentru cea pentru Cea mai complexã
soluþie geospaþialã. Premiul Soluþia
cu cel mai mare impact social a
fost atribuit Administraþiei Naþionale
de Meteorologie, iar Primãria Oradea
a câºtigat Premiul pentru idei nova-
toare. Nu pot sã nu amintesc aici
surpriza pe care ne-au rezervat-o orga-
nizatorii, prin atribuirea premiului
pentru Promovarea domeniului geospa-
þial revistei noastre, premiu care a fost
ridicat de subsemnatul.

Cred cã a fost clar tuturor partici-
panþilor cã pentru realizarea INDS trebuie
unite toate eforturile celor interesaþi.
Guvernul ar trebui sã aibã aceastã
iniþiativã pentru cã este singurul capabil
sã impunã o serie de reglementãri ºi sã
defineascã anumite direcþii strategice.
Administraþia publicã este unul dintre
principalii beneficiari, dar atragerea
altor instituþii sau companii cu prezenþã
naþionalã, este extrem de importantã.
Întrebarea definitã anterior ºi rãspunsu-
rile aºteptate rãmân relevante pentru
acest proiect: Cine defineºte standardele
ºi cine poate coordona proiectul?

Nu pot încheia fãrã sã menþionez cã
alãturi de Intergraph Computer Services,
la acest eveniment s-au aflat partenerii
Microsoft, SAP ºi Dell.

Participanþii la concurs s-au grupat în
jurul ºefilor de echipe.

Premiul pentru impact social (Adminis-
traþia Naþionalã de Meteorologie)

Finaliºtii concursului de proiecte
au câºtigat stima colegilor dar ºi
un PDA Dell.

Premiul pentru cea mai complexã
soluþie geospaþialã (Oprea Vasile
Scorþariu–S.N.L.O.)
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Gabriel Vasile


