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S
e vorbeºte mult de soluþiile
geospaþiale. Despre cum se
construiesc, cine le implemen-
teazã, la ce folosesc, citim mai
peste tot, de când sistemele

informatice geografice au intrat tot mai
mult în sfera sistemelor de suport al
deciziilor, dar, mai ales, de când românii
au început sã realizeze utilitatea acestora.
Una din principalele contribuþii pe care
sistemele decizionale bazate pe GIS îl aduc
managementului urban este abilitatea de
a furniza o imagine fidelã a situaþiei exis-
tente, a procesului de reabilitare ºi a asista
planificarea spaþialã ºi stimularea inves-
tiþiilor pe termen scurt, mediu ºi lung.

Pornind de la aceastã premisã, trep-
tat, treptat, începe sã devinã o realitate
evidentã ºi pentru administraþiile locale
din România faptul cã gestionarea efici-
entã a resurselor unui oraº nu poate
fi fãcutã fãrã un sistem geospaþial. Iar

pentru cei care se decid sã încerce sã
depãºeascã handicapul finanþãrii ºi sã
încerce totuºi sã creeze sistemul, chiar
dacã pare un efort uriaº ºi cu sorþi mici
de izbândã, rezultatele lor sunt cu atât
mai spectaculoase. 

Primãria Oradea face parte din cei
care au înþeles devreme cã o idee
inteligentã, alãturi de valoarea adãugatã
de oameni ºi munca lor, pot suplini cu
succes eventualele neajunsuri legate de
condiþiile materiale. Mai mult, mergând

pe ideea cã, dacã tot faci un lucru de la
zero, atunci mai bine sã fie fãcut cum
trebuie, administraþia publicã din Oradea
s-a decis sã conceapã de la început un
sistem geospaþial unitar care sã gestioneze
toatã zona metropolitanã Oradea ºi care
sã ofere suport decizional pentru toate
instituþiile care opereazã cu informaþie
geospaþialã în zonã. Un proiect atât de
amplu nu putea fi realizat dintr-o datã ºi
nici într-un timp foarte scurt, drept pentru
care a fost abordat în douã etape.

Pasul 1
Crearea consorþiului local GIS Oradea

Pentru a administra mai eficient
teritoriul oraºului ºi împrejurimile, în anul
2002, municipalitatea din Oradea a
înfiinþat Consorþiul Local de GIS, orga-
nizaþie ce a cuprins iniþial primãria, ope-
ratorii de apã, gaze, energie termicã ºi

Finanþarea unui proiect geospaþial
amplu–un obstacol de netrecut?

Obiectiv: managementul dezvoltãrii spaþiale
durabile în zona metropolitanã Oradea
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„Toatã lumea crede cã esenþialul
sunt banii, însã nu e aºa. O analizã
foarte serioasã ºi o planificare
realistã cu alocarea realã a resur-
selor sunt vitale pentru realizarea
unui proiect de implementare GIS.”

Gabriela Gavriº, ºef serviciu GIS, 
Primãria Oradea



G
IS – Lu

m
ea G

eo
sp

aþialã

electricã ºi câteva filiale locale ale unor
agenþii naþionale. Iniþiativa a fost o
soluþie activã atât la problema ridicatã
de administrarea centralizatã a unui
oraº în plinã dezvoltare, cât ºi la nece-
sitatea de a integra în managementul
localitãþii ºi zonele limitrofe, puternic
neglijate anterior.

Scopul consorþiului este realizarea
managementul unitar al informaþiilor din
teritoriul administrativ al municipiului.
Consorþiul include pe lângã primãrie,
instituþiile deþinãtoare de utilitãþi, oficiul de
cadastru, agenþia de mediu ºi companii
private. Dezvoltarea consorþiului a fost
continuatã prin parteneriatul iniþiat de
primãria Oradea ºi materializat în înfiin-
þarea Zonei Metropolitane Oradea. 

Pasul 2
Standardizarea informaþiei ºi a comu-
nicãrii geospaþiale la nivelul membrilor
Consorþiului Geospaþial. O datã definite,
standardele vor fi supuse avizãrii cor-
pului tehnic din Oradea, a Consiliului
Local al municipiului Oradea ºi a
asociaþiilor ANIAP ºi CASM.

Un astfel de proiect ambiþios era
imposibil de realizat cu fonduri locale,
dar membrii echipei nu s-au dat înapoi ºi
iniþiativa a fost demaratã pe baza
proiectului pilot din 1998 finanþat de
Federaþia Municipiilor din Suedia
(SALA). Rezultatele acestuia au constitu-
it punctul de pornire al unei finanþãri
exclusive a Consiliului Local Oradea
pânã în anul 1999 când au fost obþinute
primele cofinanþãri ale MLPAT. Evoluþia
proiectului, coagularea consorþiului GIS
ºi asocierea oraºului cu cele opt
comune limitrofe, ca prima zonã metro-
politanã în România, au avut ca rezultat
câºtigarea a douã proiecte de finanþare
internaþionalã importante:

Sistemul informatic de manage-
ment al infrastructurii – finanþator
Guvernul Flandrei
Interoperabilitate în GIS – grant
finanþat de Corporaþia Intergraph.

Implementarea sistemului informatic
geografic s-a realizat în sistem in-house
astfel costurile aferente investiþiei au
fost reduse. Valoarea totalã investitã
în proiect este de 10.415.000 mii lei,
din care 2.805.000 mii lei a fost
investitã în acest proiect de Primãria
Municipiului Oradea, completarea fiind
din fonduri guvernamentale ºi externe.
La implementarea sistemului au contri-
buit financiar Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului (MTCT),
Federaþia Municipiilor din Suedia, dar ºi
Guvernul Flamand prin proiectul IMIS –
Infrastructure Management Information
System. În plus, procesul de implemen-
tare a proiectului s-a bucurat ºi de con-
sultanþa oferitã de Primãria Linkoping
Suedia (la proiectul pilot), firma Research
Triangle Institute (RTI), de firma Hemmis –
Belgia ºi primaria Warregem – Belgia.

ªi cum sistemul geospaþial a fost
construit utilizând platforma tehnologicã
GeoMedia, a pãrut un pas firesc ca
dezvoltarea ulterioarã a proiectului sã
se realizeze cu consultanþa firmei
Intergraph Computer Services în baza
contractului  de elaborare a „Metodologiei
privind stabilirea standardelor unice în
domeniul urbanismului ºi amenajãrii teri-
toriului în vederea utilizãrii sistemelor in-
formatice geografice la nivelul munici-
piului Oradea“.

În prezent proiectul se aflã în plinã
dezvoltare, soluþia geospaþialã este deja
implementatã, iar primele rezultate de
care pot beneficia cetãþenii din Oradea
pot fi consultate pe Web la adresa http://
arhitectsef.oradea.ro/gis_harti.html.

Andrei Luncan ºi Raluca Covãcescu
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Obiective generale: stabilirea
standardelor unice în domeniul
urbanismului ºi amenajãrii terito-
riului în vederea utilizãrii sisteme-
lor informatice geografice la nivelul
municipiului ºi implementarea unui
sistem informatic de management
urban dedicat direcþiei de urbanism
bazat pe standardele elaborate.

Obiective specifice:
Implementarea unui sistem

informatic de management urban
bazat pe tehnologia Open – Geos-
paþial. Acesta va funcþiona ca un
instrument în vederea:
a) Creºterii eficienþei  
b) Controlul dezvoltãrii urbane în

municipiul Oradea
c) Intensificarea schimbului de

informaþii în timp real între
parteneri indiferent de soft-ul
utilizat de aceºtia

d) Protejarea monumentelor ºi a
ansamblurilor de monumente

e) Asistarea deciziei la nivel local
f) Creºterea transparenþei decizi-

ilor la nivel loc

Scopul proiectului:
Standardizarea comunicãrii
datelor geospaþiale în scopul
controlului ºi dezvoltãrii eco-
nomico–sociale în Oradea 
Implementarea sistemului
de comunicare a datelor
geospaþiale în scopul
controlului ºi dezvoltãrii
economico-spaþiale în cadrul
municipiului în conformitate
cu standardele 


