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Comunitatea GIS
Lumea geospaţială

O adevărată familie. Aces-
ta este rezultatul obţinut 
în urma celor 10 ani 
de Lumea geospaţială, 
evenimentul organizat 
anual pentru parteneri, 
colaboratori și clienţi de 
către Intergraph Compu-
ter Services. O aniversare 
„rotundă”, care a reunit o 
mare parte din membrii 
„familiei” geospaţiale 
din România la Predeal, 
între 28-29 iunie. Însă, 
în acest an, s-au alăturat 
comunităţii specialiștilor 
GIS multe chipuri și 
nume noi. 

 Luiza Sandu

P entru că a fost o ediție aniver-
sară, prezentările și discuțiile 
s-au axat în prima zi pe tema 
centrală din acest an, „10 ani 
de comunitate geospațială”. 

„Tema principală a acestei ediții este 
bilanțul, fiind a zecea ediție a acestui eve-
niment. Ce am propus, ce am rezolvat, ce 
avem de făcut în continuare”, a declarat în 
deschiderea conferinței Marcel Foca, direc-
tor general Intergraph Computer Services.

Care au fost lecțiile învățate în acești ani?
„Lecție învățată: în contextul actual (re-

sursele instituțiilor publice sunt puține, iar 
experții sunt și mai puțini), nu vă puteți per-
mite colaborarea cu furnizori nepregătiți, 
să nu acceptați furnizori care vor să învețe 
ABC-ul meseriei voastre cu ocazia proiec-
tului pe care l-ați demarat, să introduceți în 
criteriile de selecție acele elemente prin care 
candidații trebuie să dovedească un minim 
de cunoștințe despre activitatea și contextul 
dumneavoastră. Ce am mai învățat împre-
ună în acești ani: nu se poate standardiza 
comunicarea inter-instituțională în absența 
unei standardizări interne, adoptarea stan-
dardului trebuie susținută prin proiecte 

individuale/pilot care să implice comunicare 
bilaterală cu celelalte instituții implicate, 
când datele încep să circule între instituții 
apare problema unicității identității obiecte-
lor”, a mai spus Marcel Foca.

Reprezentantul corporației Intergraph, 
Leos Svoboda, Director Intergraph Cehia și 
Director de Business Unit, a revenit la Lu-
mea geospațială pentru a patra oară.

În 2010, Intergraph Corp a fost 
achiziționată de Hexagon, companie 
specializată în echipamente de măsură 
industriale, iar de atunci s-au produs 
cele mai multe schimbări la nivel de 
corporație. Tot în 2010, Hexagon ia deci-
zia unirii Intergraph cu Erdas, companie 
care oferă soluții pentru datele rastru și 
care se afla deja în portofoliul Hexagon.

„Hexagon a decis să unească Intergra-

ph și Erdas, iar în viitor cele două com-
panii vor lansa soluții comune”, a precizat 
Leos Svoboda.

Deși aceste schimbări nu au afectat 
ICS, utilizatorii GIS din România pot 
beneficia deja de cele mai noi tehnologii 
și soluții lansate de cele două compa-
nii, care au fost prezentate în detaliu la 
Predeal de către specialiștii Intergraph 
în cadrul a două seminarii. În finalul 
prezentării sale, Leos Svoboda a felicitat 
Lumea geospațială și a oferit un trofeu 
comunității Lumea geospațială, cu ocazia 
aniversării celor 10 ani, pentru spiritul de 
echipă și ajutorul pe care și-l oferă unii 
altora pentru a depăși dificultățile și pro-
blemele din activitatea de zi cu zi. Trofeul 
a fost înmânat gazdei evenimentului, 
Marcel Foca.

Comunitatea GIS   românească   
a împlinit

Masa rotundă: Sevil Shhaideh,  
Ileana Spiroiu, Corneliu Grigore, Claudiu Zoicaş

Marcel Foca, director general ICS
Leos Svoboda, Business  
Unit Manager Intergraph Cehia
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Proiecte GIS de succes
Rând pe rând, reprezentanți ai 
administrațiilor publice locale, dar și ai 
altor instituții care au demarat proiecte de 
mare impact care au avut la bază soluțiile 
geospațiale Intergraph au împărtășit 
audienței din problemele, emoțiile și suc-
cesele implementărilor GIS.

Gabriela Vlad, șef serviciu IT la Primă-
ria Brașov, a prezentat sistemul informatic 
existent în prezent în cadrul primăriei: „Am 
dorit realizarea unui Sistem Informatic 
Geografic care să gestioneze în mod unic 
toate datele geospațiale existente în Primăria 
Municipiului Brașov, să răspundă cerințelor 
ce implică date geospațiale din comparti-
mentele primăriei, să asigure informarea 
corectă, completă și în timp util a factorilor 
de decizie și să ofere informații către publi-
cul larg. Pot spune că am reușit împreună cu 
Intergraph realizarea acestui lucru.”

Ileana Spiroiu, directorul Centrului 
Național de Geodezie, Cartografie, Foto-
grammetrie și Teledetecție, a precizat că 
OUG 64/2010 a fost aprobată în Parlamen-
tul României în 26 iunie 2012. „România 
are acum limite teritoriale. Pentru limitele 
administrativ teritoriale neagreate, va exista 
o procedură de urgență stipulată în lege. 
Arbitrajul este făcut de prefect, care trimite 
în instanță documentele, după ce va încerca 
o mediere între cei doi primari care își dis-
pută limitele administrative și aceasta nu se 
va soluționa”, a mai spus Ileana Spiroiu.

GIS... cu inima
Col. Dr. ing. Claudiu Zoicaș, Consilier al 
Delegației permanente a României la NATO, 
a vorbit despre soluțiile GIS cu care lucrează 
Inspectoratele pentru Situații de Urgență și 
care ajută la salvarea de vieți omenești. 

Angela Ioniță, Director Științific al In-
stitutului de Cercetări pentru Inteligența 
Artificială, Academia Română, a subliniat 
în prezentarea sa că suntem în urmă față 
de alte țări care înființează școli unde se 
învață despre INSPIRE: „Ce avem noi? 
Multă fragmentare: facultăți care au în 
curriculum discipline teoretice disparate 
neînsoțite de practică; cursurile postu-
niversitare nu dau o pregătire suficientă 
pentru abordarea problematicii geo-gu-
vernamentale și/sau INSPIRE în Româ-
nia; angajații din instituțiile publice nu 
sunt motivați să evolueze”.

Sorin Borza, profesor la Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu a făcut un bilanț al 
celor patru ani de derulare a programului 
Registered Research Laboratory, care a 
început în 2008: „Am început cu o grupă 
de 20 de studenți, care a crescut constant: 
30 în anul universitar 2009-2010, 60 în 
2010-2011 și 70 în 2012. În 2011 au fost 
63 de proiecte, iar de doi ani studenții își 
fac și lucrările de diplomă având ca su-
biecte teme din GIS”.

A doua parte a zilei a adus împreună la 
masa rotundă patru formatori de opinie 
în domeniu, Sevil Shhaideh, președinte 
ANIAP, Ileana Spiroiu, Corneliu Grigore 
și Claudiu Zoicaș, care au dezbătut alături 
de ceilalți participanți vechile și actualele 
probleme cu care se confruntă comuni-
tatea geospațială din România. „După 
20 de ani de implementări, secretul unor 
soluții «vii» încă stă în resursa umană”, a 
concluzionat Sevil Shhaideh.

Noutăți de la Intergraph
Cea de-a doua zi a conferinței a găzduit 
seminarii teoretice și, în paralel, seminarii 
tehnice, ambele împărțite pe trei secțiuni: 
Geospațial, Utilități și Ordine Publică. 

Unul dintre cele mai interesante semi-
narii, din perspectiva noutăților prezente 
deja în portofoliul Intergraph Computer 

Comunitatea GIS   românească   
ani

Services, a fost cel susținut de Doina 
Zamfirescu și Margareta Sima. „Dacă vi 
se întâmplă să aveți probleme cu utilizarea 
volumelor mari de imagini, să aveți versi-
uni diferite din perioade de timp diferite, 
utilizatorii găsesc greu datele și nu în timp 
util, iar odată găsite sunt greu de afișat, 
nu există interoperabilitate între datele 
și aplicațiile geospațiale, noi avem acum 
soluția. ERDAS Apollo este un server de 
imagini pentru managementul, analiza, 
procesarea și distribuția volumelor mari 
de date”, a precizat Doina Zamfirescu.

O altă noutate este GeoMedia Smart 
Client, platforma ce permite imple-
mentarea unor fluxuri de lucru chiar și 
pentru utilizatori neexperimentați. Plat-
forma rezolvă diverse probleme cheie ale 
organizațiilor: „Nu pot să exploatez sufi-
cient resursele de date geospațiale”; „Am 
nevoie de multe posturi de lucru, dar nu 
mai pot achiziționa licențe desktop și nu 
am destui specialiști GIS”.

Premiile Lumea 
geospațială 2012
Premiul pentru întreaga carieră 
geospațială – Adrian Bucura, postum
Premiul Formator de opinie geospațială 
– Sevil Shhaideh, președinte ANIAP
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Premiul pentru leadership geospațial 
– Ileana Spiroiu, director CNGCFT

Premiul pentru comunicare 
geospațială inter-instituțională  
– Primăria Municipiului Brașov

Premiul pentru continuitate strategică 
– ANRM.

Pentru a marca cea de-a 10-a ediție a 
evenimentului Lumea Geospațială, anul 
acesta au fost oferite încă două premii 
aniversare:

Veteranul decadei geospațiale – Con-
stantin Moga, Consiliul Județean Mureș

Instituția cea mai activă în decada 
geospațială – Primăria Municipiului 
Brașov.

Nu a lipsit nici concursul de postere, la 
care a participat un număr record de 14 
postere:

Locul I: „Comportament Criminal 
Predictibil” – Titus-Luigi Sultan, IGPR

Locul II: „Sibiu - Trafic greu” – Adela 
Verdeș, Primăria Municipiului Sibiu 

Locul III: „Un manager bun nu are 
nevoie de o minune, ci de o soluție 
geospațială Intergraph” – Carmen Iancu, 
Primăria Municipiului Oradea.

Concurs Geospațial... 
Monumental! 
Ca în fiecare an, deși obosiți după o zi 

2003 (   52 )
 Prima conferință a avut loc în 

București, la hotelul Marriott, pe 18 iunie.
 Unul dintre obiectivele organizării 

acestui eveniment a fost de a realiza primul 
pas spre crearea comunității românești a 
utilizatorilor de soluții geospațiale. 

2004 (   77 )

 Hotelul Piatra Mare din Poiana 
Brașov, 21 și 22 octombrie

 Cele mai recente dezvoltări teh-
nologice ale domeniului geospațial și 
studii de caz ale unor proiecte concrete 
dezvoltate în România

  Echipele de informaticieni înscrise 
au prezentat în plen propunerile unor pro-
iecte de realizare a unor soluții geospațiale. 

2005 (   98 )

 Hotelul New Montana din Sinaia, 
16-17 iunie

 Infrastructura Națională de Date 
Spațiale

  Realizarea unui proiect de in-
frastructură de date geospațiale la nivel 
local (județul Reședințești).

2006 (   90 )

 Hotelul New Montana, Sinaia,  
9-10 noiembrie

 Implementarea Infrastructurii 
Naționale de Date Spațiale

  Construirea unui prototip din 
diverse materiale și alcătuirea unui set de 
instrucțiuni pentru acesta. Prototipurile 
au fost ascunse de către echipa ICS, iar 
instrucțiunile redistribuite între echipe. 
Obiectivul a fost să reconstruiască prototi-
pul, cât mai asemănător cu originalul, folo-
sind instrucțiunile de la cealaltă echipă. 

2007 (   114 )

 Bran, Cheile Grădiștei, 14-15 iunie
 Interoperabilitatea și comunicarea 

  În echipe de 10, conduși de un 
manager, participanții au fost provocați 
să îmbunătățească fluxurile de lucru din 
procesul de producție al unui „obelisc” 
fabricat din paie, scobitori, elastice și 
alte materiale. 

10 ani de Lumea   geospaţialăplină și lungă de dezbateri, invitații au 
participat cu entuziasm la tradiționalul 
concurs pe teme geospațiale.

În acest an, cele cinci echipe formate 
au trebuit să construiască un monument 
dedicat comunității geospațiale cu ma-
teriale primite la începutul concursului, 
obținute prin negociere cu celelalte 
echipe sau cumpărate în timpul rundelor 
speciale. Monumentul trebuia să îndepli-
nească anumite cerințe legate de înălțime 
sau de materialele utilizate (mușamaua 
albastră cu buline a fost unul dintre cele 
mai negociate materiale de către echipa 
din care am făcut parte). Echipele tre-
buiau să echilibreze balanța între ceea ce 
cheltuiau și punctele pe care monumen-
tul lor îl putea acumula după jurizare. 
Înălțimea și rezistența la curentul creat 
de un ventilator erau probe eliminatorii. 
Din fericire, toate monumentele au tre-
cut proba de... vânt. Monumentul care a 
obținut locul I a fost „GIS – Kissing the 
sky”, iar reprezentanții Market Watch au 
făcut parte din echipa câștigătoare.

Sondajele din anii trecuți arată că mai 
mult de 95% din participanţi consideră 
foarte folositoare cunoștinţele dobândite 
și că ar dori să vină din nou la conferinţa 
Lumea Geospaţială. Așadar, să ne reve-
dem cu bine în formație completă la Lu-
mea geospațială 2013!

Construirea  
monumentelor geospaţiale
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2008 (   118 )
 Hotel Internațional, Sinaia,  

26-27 iunie
 Comunicarea inter-instituțională

  „Bursa geospațială”

2009 (   100 )

 Hotel Internațional, Sinaia,  
11-12 iunie

 Sursele și modalităţile de finanţare a 
soluţiilor geospaţiale

  „Goana dupa fonduri” 

2010 (   100 )

 Hotelul Acasă la Dracula, Poiana 
Brașov, 24-25 iunie

 Directiva INSPIRE
  „Puzzle Geospațial” 

2011 (   97 )

 Cheile Grădiștei-Fundata, 16-17 
iunie

 Soluțiile geospațiale – începutul ma-
turizării

  „Bingo Geospațial” 

2012 (   103 )

 Hotel Orizont, Predeal, 28-29 iunie. 
Partenerii ediției au fost Geodis, Industrial 
Software, Kaspersky, Ontotech Software 
Consult, PMSolutions și Romsys.

 Dezvoltarea unei comunități 
geospațiale în România, „10 ani de comu-
nitate geospațială”

În urmă cu 10 ani inițiam împreună 
cu Intergraph Computer Services o rubri-
că lunară nouă în Market Watch: Lumea 
Geospațială. În ciuda planurilor temeini-
ce făcute la vremea respectivă, nu m-am 
gândit niciodată că această rubrică va 
rezista mai bine de 10 ani, fiind probabil 
cea mai constantă și longevivă rubrică 
dintr-o revistă de IT. 

Secretul nu stă nici în abordarea edi-
torială a echipei Market Watch și nici în 
viziunea de marketing și comunicare a 
Intergraph Computer Services, ci în intere-
sul pieței locale pentru soluții geospațiale. 
Comunitatea care s-a creat în jurul concep-
tului „Lumea Geospațială”, care a depășit 
de mult stadiul de conferință și rubrică în 
revistă, este motivul care ne-a determinat 
să mergem mai departe în identificarea 
tendințelor din domeniu, a liderilor de opi-
nie sau a celor mai reușite proiecte. 

O analiză a acestor 10 ani arată că rubrica 
Lumea Geospațială a generat peste 120 de 
articole, cu un total de circa 230 de pagini 
(aproape o carte), am prezentat 20-25 de  
proiecte mari și am avut peste 60 de interlo-
cutori. Începând cu 2005, rubrica a avut și 
o prezență online, arhiva conținând în mod 
curent aproximativ 120 de articole (există 
și materiale prezente exclusiv online), ma-
joritatea dintre cele mai vechi de 2011 adu-
nând câteva mii de accesări. Această arhivă 
reprezintă cu siguranță cea mai bună sursă 
de informare, în limba română, pentru 
înțelegerea domeniului GIS.

Tematica articolelor a fost permanent 
diversificată, de la prezentarea unor proiec-
te locale până la definirea unui Dicționar 
GIS. Dincolo însă de materialele informa-
tive despre tendințe, evenimente și lansări 
de produse, esența  rubricii o reprezintă 
materialele de analiză, prin care cititorii au 

10 ani de Lumea   geospaţială Market Watch, ICS  
și decada geospaţială

aflat despre finanțarea unui proiect GIS din 
fonduri europene, despre utilizarea hărților 
digitale în situațiile de urgență sau despre 
gestiunea achizițiilor publice cu o soluție 
GIS. Autorii au fost la fel de diversificați, de 
la membrii redacției și ai echipei ICS, până 
la Șefi de Servicii IT din sectorul public, 
membri ai Academiei Române și arhitecți. 
Rubrica nu a avut niciodată un caracter 
tehnic și în prea puține situații am vorbit 
despre aplicații, interfețe etc., scopul primar 
fiind acela de educare a pieței în spiritul 

eficientizării activității prin utilizarea 
soluțiilor geospațiale.

An de an am fost partenerii media de 
bază ai evenimentului Lumea Geospațială, 
unde ne-am informat, ne-am impli-
cat în activități, am oferit abonamente 
participanților și am adunat constant 
feedback. Toate acestea ne-au ajutat să 
identificăm interesul audienței și să păstrăm 
rubrica permanent proaspătă. Evident, efor-
turile noastre nu au fost în zadar, în timp am 
construit relații solide cu principalii membri 
ai comunității, ne-am ascultat și promovat 
reciproc, iar din partea Intergraph am pri-
mit distincția pentru „Promovarea Dome-
niului Geospațial”. (G.V.) 

Locaţie 

Tema centrală

Număr participanţi

Concurs

Primul eveniment  
a avut loc la Bucureşti

Market 
Watch 
a primit 
în 2005 
Premiul 
pentru 
promovarea 
domeniului 
geospațial
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