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Lumea geospaţială

Premiile ICS 2013
Premiul pentru efort susținut și 
perseverență
Primăria municipiului Sibiu
Premiul pentru impact social
Consiliul Județean Mureş
Premiul pentru pionierat geospațial
Apa C.T.T.A. Alba
Premiul pentru promovarea 
domeniului geospațial
Gheorghe Pătraşcu, arhitect  
şef Primăria Municipiului Bucureşti
Premiul pentru inovație geospațială
IGPR

N-au lipsit de la această 
ediție nici concursurile 
tradiționale de postere şi cel 
pe teme geospațiale, premi-
ile oferite anual de Inter- 
graph Computer Services 

partenerilor şi colaboratorilor, seminariile 
dedicate sau incitanta masă rotundă, care 
a abordat în acest an spinoasa problemă a 
achizițiilor publice.

Tema principală a conferinței a fost 
„Comunicare geospațială pentru decizii în 
timp real”, prezentările şi discuțiile fiind 
concepute pentru a aduce în prim plan 
necesitatea comunicării dintre instituțiile 
româneşti. 

Marcel Foca, director general In-
tergraph Computer Services, a deschis 
conferința, punând accentul pe comunica-
re, element obligatoriu în secolul vitezei şi 
în era globalizării, deoarece condiționează 
viteza de răspuns. 

„Pentru aproape orice decizie, între-
barea existențială s-a transformat din 
«care este decizia adecvată» în «cât de 
REPEDE pot lua decizia adecvată»; la 
aceleaşi cerințe de calitate şi acelaşi volum 
de informații scade perioada de timp dis-
ponibilă procesului decizional. Soluțiile 
geospațiale sunt un mijloc necesar, nu şi 
suficient, în aducerea administrației pu-

„Lumea geospaţială“  
reuneşte cea mai mare 
comunitate geospaţială  

din Europa de Est

blice la nivelul de performanță dezirabilă 
din perspectiva cetățeanului. Pentru a 
deveni şi suficiente, soluțiile geospațiale 
trebuie dublate de mecanisme de comu-
nicare inter-instituțională care trebuie să 
materializeze conceptele de informație 
acționabilă, Geospatial Information Of-
ficer şi analist de informații“, a subliniat 
Marcel Foca.

Aflat pentru a cincea oară alături de co-
munitatea geospațială Intergraph din Ro-
mânia, Leos Svoboda, director regional pe 
zona Europa de Est şi Russia/CSI în dome-
niul utilități şi telecomunicații, a prezentat 
noutățile lansate în acest an de Intergraph 
şi a remarcat faptul că cea mai mare întâl-
nire a utilizatorilor de soluții Intergraph 
din Europa de Est are loc în România. La 
Praga, în Cehia, deşi se întrunesc 200 de 
participanți, aceştia vin din două țări.

„Prima noutate față de anul trecut o 
reprezintă lansarea de către Intergraph 
a portofoliului geospațial, alcătuit din 
platformele combinate ale produselor In-
tergraph şi Erdas. Portofoliul geospațial al 
Intergraph acoperă toate cele trei segmen-
te de colectare şi analiză: telegrametria, 
teledetecția şi GIS. Deținem un portofoliu 
unificat de produse, ceea ce diferențiază 
Intergraph de alți competitori“, a precizat 
Leos Svoboda.

Acesta a adăugat că peste 400 de clienți 
dn sectorul utilităților şi comunicațiilor 
utilizează platforma Intergraph, în zona 
EMEA existând cea mai mare concentrare 
de clienți. De asemenea, zona de ordine 
publică reprezintă un segment de piață 
foarte important pentru Intergraph, însă 
platforma este utilizată şi de alte tipuri de 
instituții care intervin în cazuri de forță 
majoră, nu doar de instituțiile din zona de 
ordine publică.

„Provocarea nu este de a crea informația 
o dată, ci de a o întreține, astfel încât lumea 
virtuală să fie updatată şi să reprezinte 
schimbările din lumea reală. Tendințele 
din piața geospațială nu sunt pentru 
creşterea acurateții, ci pentru creşterea 
frecvenței de colectare a informației“, a mai 
spus oficialul Intergraph. 

Concepte noi  
– PUG dinamic
La ediția din acest an a Lumii geospațiale, 
Gheorghe Pătraşcu, arhitectul şef al Capi-
talei, şi Tiberiu Florescu, profesor la Uni-
versitatea de Arhitectură Ion Mincu din 
Bucureşti, au prezentat conceptul de PUG 
dinamic – o combinație între conceptele 
de GIS Dinamic şi Urbanism Dinamic 
– care introduce pentru prima dată în Ro-
mânia definiția unei documentații de ur-
banism cu caracter inovator, operațională 
în contextul legislației actuale şi gene-
rează premisele unor optimizări privind 
legislația, administrarea urbană şi cultura 
planificării urbane.

„Planificarea strategică este cu obstinație 
neglijată în România şi, dacă această ati-
tudine nu se schimbă, pe termen mediu şi 

A mai trecut un an şi, odată cu el, încă o ediție a Lu-
mii geospațiale, cea de-a 11-a. Din nou, gazda comunității 
geospațiale Intergraph, cea mai mare din Europa de Est, 
a fost Hotelul Internațional din Sinaia, între 27-28 iunie 
2013. În acest an, 116 participanți au asistat la prezen-
tările şi seminariile din cele două zile ale evenimentului, 
un număr la fel de mare ca în perioadele de dinainte de 
criză. Și, la fel ca la ediția aniversară de anul trecut, ve-
teranilor geospațiali li s-au alăturat foarte multe chipuri 
entuziaste noi.  Luiza Sandu
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lung va fi o adevărată problemă. Populația 
Bucureştiului reprezintă 10% din populația 
țării, iar Capitala asigură un PIB de 24%. 
Efectele unei proaste funcționări a GIS în 
Bucureşti înseamnă efecte nedorite asupra 
PIB“, a avertizat Gheorghe Pătraşcu, arhi-
tectul şef al Capitalei.

Gheorghe Andrei, Director general 
adjunct – comisar-şef de poliție în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a 
prezentat modul în care MAI utilizează 
GIS pentru a gestiona în timp real acțiunile 
specifice, la nivelul tuturor structurilor de 
ordine publică, cu ajutorul SIMIEOP (Sis-
tem informatic de management integrat al 
evenimentelor de ordine publică).

 
Achiziții publice: concurs 
de soluții pentru GIS
Subiectul cel mai fierbinte al primei zile 
de prezentări de la Lumea Geospațială 
2013 – achizițiile publice – a fost dezbă-
tut în cadrul mesei rotunde, împreună cu 
avocați specializați în achiziții publice, 
consultanți, beneficiari şi furnizori ai 
administrației publice. 

Care sunt procedurile de achiziții publi-
ce potrivite pentru diversitatea de proiecte 
dintr-o instituție publică? Ce procedură 
ar trebui folosită în cazul achiziției unui 
sistem informatic complex? De ce „boala” 
prețului mic e un factor perturbator major 
în domeniul achizițiilor publice? Cum pot 
fi responsabilizate autoritățile de control 
şi cum poate fi evitat excesul de control şi 
excesul legislativ în achizițiile publice? 

Acestea sunt doar câteva dintre întrebă-
rile la care s-a oferit un răspuns în cadrul 
mesei rotunde la care au fost prezenți av. 
Florin Irimia şi av. Adrian Ceparu (So-
cietatea Civilă Profesională de Avocați 
Ceparu şi Irimia), Adrian Ilie, managing 
partner Synergetics Corp., Cătălin Hristea, 
director general PMSolutions, şi Ileana 

Spiroiu, directorul Centrului Național de 
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi 
Teledetecție, din subordinea Agenţiei Naţi-
onale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Telefonul  
fără fir geospațial
La sfârşitul primei zile de prezentări, 
invitații au fost împărțiți în cinci echipe 
şi au participat la tradiționalul concurs al 
conferinței. Fiecare dintre echipe a primit 
un model tipărit al „Cheii” şi un set de 
instrucțiuni codate şi incomplete. În urma 
rundelor speciale, reprezentanții echipelor 
puteau completa setul de instrucțiuni pri-
mite comunicând eficient cu ceilalți. Cheia 
finalizată a fost un model al Stației Spațiale 
Internaționale, un simbol pentru comuni-
care şi cooperare. O singură echipă a reuşit 
să realizeze modelul conform originalului 
şi a revendicat premiile puse în joc.

Concursul de postere a fost câştigat 
detaşat de reprezentanții IGPR, abonați an 
de an la podium. Participanții au ales prin 
vot cele mai reuşite trei postere:
 • „Interogări spațiale instantanee” – Flo-
rin Șopârlă, IGPR

 • „Probability becomes Fact” – Alina 
Arucsandrei, IGPR

 • „Soluția geospațială a Companiei de 
Apă Someş” – Nicolae Matiş, Compania 
de Apă Someş.

Best practice  
românesc în GIS
În a doua zi a evenimentului Lumea 
geospațială 2013, prezentările din cadrul 
seminarului Administrație publică loca-
lă/centrală, utilități au atras foarte mulți 
participanți, interesați atât de noutățile 
tehnologice oferite de Intergraph, cât şi 
de soluțiile – GIS – găsite de colegii lor 
din administrația publică la problemele 
cu care se confruntă în cadrul instituțiilor 
şi devenite deja best practice. Pentru că 
prezentările au suscitat discuții şi între-
bări variate, nu de puține ori au fost pre-
zentate pe scurt, în afara tematicii presta-
bilite, şi alte modalități prin care soluțiile 
geospațiale au rezolvat situații critice din 
cadrul instituțiilor participante.

De asemenea, de un interes foarte 
mare s-a bucurat şi seminarul de Ordine 
Publică, Apărare şi Intelligence, în care a 
fost prezentat sistemul global de predicție 
a incendiilor forestiere şi de alertare între 
sistemele informatice, un proiect deru-
lat în cadrul Programului de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie 
Spațială şi Cercetare Avansată (Space  
Technology and Advanced Research).

În acest an, partenerii evenimentului 
Lumea geospațială au fost Connections 
Consult, Industrial Software şi PMSolu-
tions.  


