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Tema centralã a ediþiei 2011 a tradiþio-
nalului eveniment Lumea Geospaþialã a
abordat tema maturizãrii soluþiilor geo-
spaþiale ºi, în egalã mãsurã, a dat prilejul
tuturor invitaþilor la schimb de informaþii ºi
socializare. Încã o datã s-a dovedit tuturor
celor implicaþi în piaþa de GIS cã „Lumea
Geospaþialã“, dincolo de un eveniment
corporate, este o mare comunitate.

U
n amãnunt care trebuie pre-
cizat din start este cã discuþiile
purtate în cadrul evenimentu-
lui „Lumea Geospaþialã“ nu au
vizat maturitatea pieþei de pro-

fil, ci a soluþiilor/proiectelor derulate cu
tehnologii geospaþiale. Piaþa GIS, mã-
suratã dupã criterii legate de vânzãri, va-
loare, proiecte ºi numãr clienþi este, fãrã
îndoialã, încã subdezvoltatã. Pe de altã
parte însã, proiectele finalizate în Româ-
nia devin standard de lucru în organizaþii

ºi produc beneficii reale. Totuºi, dilema ca-
pacitãþii de mãsurare a gradului de matu-
ritate se pãstreazã, cea mai elocventã
dovadã fiind chiar discuþiile din cadrul
conferinþei. „Maturitatea pieþei nu are
legãturã cu volumul vânzãrilor, ci cu ma-
turitatea soluþiilor ºi cu nivelul managerial
pânã la care o decizie se fundamenteazã pe
o soluþie geospaþialã“, a fãcut introducerea
în temã MMaarrcceell  FFooccaa,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  
IInntteerrggrraapphh  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess..

Argumente pro ºi contra

Tema a fost abordatã exhaustiv în
cadrul unei mese rotunde organizate la fi-
nalul primei zile a evenimentului. Masa
rotundã a fost moderatã de SSeevviill  SSuummaa--
nnaarriiuu,,  PPrreeººeeddiinnttaa  AANNIIAAPP,, ºi a atras în dis-
cuþii atât invitaþii, cât ºi o bunã parte din
audienþã.

Situaþia Primãriei Braºov a fost adusã
iarãºi în discuþie, punctându-se acum
existenþa unui protocol între Consiliul
Local ºi toþi furnizorii de utilitãþi ºi de co-
municaþii, protocol prin care toate lu-
crãrile operate de aceºtia se reflectã în sis-

temul geospaþial, datele circulând liber
între toate pãrþile implicate. Discuþiile au
arãtat cã, pentru Braºov, GIS-ul a adus un
plus de eficienþã ºi o accelerare a proce-
selor interne, instituþia câºtigând astfel
timp pentru analiza ºi dezvoltarea altor
strategii ºi concepte. Alte intervenþii au
punctat nevoia de calitate a datelor drept
un alt semn de maturizare a soluþiilor,
conºtientizarea faptului cã instituþiile tre-
buie sã ofere ºi sã primeascã date benevol
sau cã este încã nevoie de referinþe, ser-
vicii standardizate ºi educaþie pentru a se
vorbi de maturitate. În final, concluzia
trasã de Sevil Sumanariu a fost cã ,,se
poate vorbi de o maturizare a soluþiilor
geospaþiale atunci când o activitate nu
mai poate fi gestionatã fãrã aceasta“.

Semne de maturizare

Un alt veteran al evenimentului,
AAddrriiaann  GGaabboorr,,  vviicceepprriimmaarr  BBrraaººoovv,, a afir-
mat „este bine cã în ultimii 5-6 ani am
trecut de la soluþii GIS locale pentru
Primãrii ºi Consilii Judeþene la soluþii GIS
pentru România, adicã pentru instituþii
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cu acoperire naþionalã. Din punctul meu
de vedere, acesta este un semn de ma-
turizare. Mai mult, soluþiile au crescut în
complexitate, «Braºovul la un click dis-
tanþã» este un astfel de exemplu, un
proiect bazat pe o soluþie geospaþialã care
ne ajutã sã intrãm cu adevãrat în secolul
vitezei, iar cetãþenii care interacþioneazã
cu Primãria sã nu mai fie nevoiþi sã
ajungã fizic la instituþie.“

Dincolo însã de orice discuþie, o
privire retrospectivã aratã cã soluþiile GIS
devin tot mai cunoscute, iar proiectele tot
mai numeroase. Dacã pânã acum 2-3 ani
soluþiile geospaþiale erau accesibile doar
instituþiilor publice elitiste (Bucureºti,
Braºov, Sibiu), acum se poate vorbi de o
democratizare a accesului la astfel de 
unelte, iar administraþiile mai mici încep
sã prindã „gustul“ soluþiilor geospaþiale.
Un element important în aceastã ecuaþie
este ºi lansarea în urmã cu doi ani a gamei
de soluþii predefinite INGEA de cãtre In-
tergraph Computer Services, produse
care se adreseazã administraþiilor mici,
atât din punct de vedere al complexitãþii
proceselor interne, cât ºi al modularitãþii
ºi, nu în ultimul rând, al costurilor.

Tendinþe post achiziþie Hexagon

Ca în fiecare an, din partea corporaþiei
a participat la discuþii un reprezentant re-
gional, care a prezentat contextul global
ºi regional în care activeazã Intergraph.
Astfel, RRoobbeerrtt  NNaaggyy,,  SSaalleess  MMaannaaggeerr  IInntteerr--
ggrraapphh  CCEEEE,, a subliniat cã intrarea Inter-
graph în cadrul companiei Hexagon nu
schimbã cu nimic oferta ºi produsele, ci,
dimpotrivã, deschide o serie de oportu-
nitãþi prin integrarea facilitãþilor de
captare a datelor cu cele de vizualizare ºi
analizã. Intergraph va rãmâne o divizie
distinctã în cadrul Hexagon, iar liniile in-
terne de business vor rãmâne neschim-
bate ºi, de asemenea, relaþiile cu partenerii
ºi clienþii. Intergraph se adapteazã ten-
dinþelor tehnologice trecând de la thin ºi
smartclient la infrastructurã virtualizatã ºi
cloud computing, precum ºi la migrarea
soluþiilor proprii pe smartphone- uri ºi
tablete.

Cea mai importantã schimbare va fi
probabil una de strategie la nivelul abor-

dãrii pieþei într-un stil european, Hexa-
gon fiind o companie europeanã. De
asemenea, va fi accentuatã identificarea
de oportunitãþi pentru extindere, precum
ºi consultanþa pentru accesarea ºi uti-
lizarea fondurilor europene. O astfel de
consultanþã ar putea fi acordatã de Hexa-
gon cãtre partenerii din alte þãri europene.
„Colaborarea dintre parteneri se va accen-
tua, unul dintre obiectivele Hexagon fiind
ºi crearea unei comunitãþi a partenerilor,
pentru schimb de informaþii, chiar dacã
vânzarea se va face, în continuare, la nivel
naþional. De asemenea, vor fi consolidate
unele linii de business, care acum sunt re-
dundante (Erdas/Leica), însã nu existã pla-
nuri concrete pentru România“, a mai de-
clarat RRoobbeerrtt  NNaaggyy..

GIS pentru recensãmântul populaþiei

Un proiect de actualitate dezbãtut în
cadrul evenimentului a fost ºi recensãmân-

tul populaþiei ºi locuinþelor care va avea loc
în toamna acestui an ºi care, în premierã,
se va baza pe o soluþie geospaþialã pentru
generarea nomenclatorului de adrese, a
sectoarelor de recenzare ºi a listelor de re-
censãmânt. Proiectul este gestionat de Di-
recþia Demografie ºi Recensãmânt a Insti-
tutului Naþional de Statisticã, se bazeazã pe
regulamentele europene ºi a prevãzut o pe-
rioadã de 2 ani pentru pregãtire ºi alþi 3
pentru analiza ºi aplicarea rezultatelor. Cel
mai important aspect în cadrul acestui pro-
ces este sectorizarea, adicã determinarea
unei suprafeþe geografice cu acoperire
completã la nivel naþional, conformã cu
posibilitãþile de vizitare ale unui recenzor,
în funcþie de numãrul persoanelor, al
locuinþelor ºi configurarea terenului.
Deoarece nu existã un algoritm care sã au-
tomatizeze acest proces, INS a apelat la o
soluþie geospaþialã pentru a rezolva situaþia.
Recensãmântul va fi cea mai de amploare
activitate la nivel naþional, va implica peste
120.000 de persoane, 350 de tone de docu-
mente ºi va costa peste 50 de milioane de
euro. Importanþa acestui proces este însã
criticã, deoarece, în mod curent, autori-
tãþile nu ºtiu populaþia exactã a României,
iar Eurostat (organismul de statisticã al
Uniunii Europene) nu mai foloseºte datele
oficiale de populaþie ale României.

Studii de caz ºi ateliere

Ziua de vineri a adus în atenþia audi-
enþei o serie de studii de caz precum ºi
câteva ateliere tehnice. Proiectele
prezentate au fost:

Robert Nagy
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• OOrraaddeeaa  ddee  oo  zzii  ppee  aallttaa – schimbarea
modului de lucru în cadrul Primãriei
Oradea prin implementarea unei
soluþii geospaþiale ºi automatizarea
deciziilor în cadrul Direcþiei Urba-
nism. Standardizarea ºi întreþinerea
constantã a bazei de date au fost cheia
succesului proiectului, iar rezultatul –
emiterea unei autorizaþii de urbanism
de pe o zi pe alta.

• GGeessttiiuunneeaa  ggeeoossppaaþþiiaallãã  aa  rriissccuurriilloorr  ººii
iinntteerrvveennþþiiiilloorr  mmeeddiiccaallee  – partajarea
informaþiilor cu privire la situaþiile de
urgenþã între Consiliul Judeþean
Bacãu ºi alte 8 instituþii, dezvoltând
astfel un grup operaþional pregãtit sã
intervinã în cazul unor calamitãþi na-
turale sau artificiale, având tehnolo-
gia drept suport decizional.

• PPMM  AAllbbaa,,  uunn  nnoouu  ccaappiittooll – finalizarea
proiectului „Servicii eficiente de e-ad-
ministraþie ºi managementul terito-
riului pentru Primãria Alba-Iulia“,
care conþine mai multe componente
geospaþiale pentru gestiunea infor-
maþiilor de Patrimoniu ºi Registru
Agricol. Complementar, s-a realizat o
hartã digitalã a oraºului, care este pusã
la dispoziþia cetãþenilor printr-un
portal multifuncþional.

• PPrriimmããrriiaa  FFooccººaannii,,  lleeccþþiiii  îînnvvããþþaattee  – ac-
centuarea ideii cã, într-un proiect in-
formatic, abordarea etapizatã ºi re-
zolvarea problemelor de manage-
ment prin planificare ºi organizare

temeinicã sunt elemente esenþiale ale
succesului, iar gestiunea obstacolelor
„non-informatice“ necesitã o atenþie
deosebitã.

• FFuunnddaammeennttaarreeaa  ddeecciizziiiilloorr  îînn  BBrraaººoovv –
Primãria Braºov a ajuns la etapa ex-
tinderii comunicãrii geospaþiale, iar
bogãþia de informaþii pe care instituþia
o genereazã este cea mai bunã mo-
nedã de schimb în relaþiile inter-
instituþionale.

Atelierele tehnice s-au focalizat pe in-
troducerea unor noi tehnologii ºi concepte
precum: a treia dimensiune a tehnologiilor
geospaþiale GM3D, G/Tech ºi I/CAD, Ora-
cle Database 11G, integrarea dintre GIS ºi
alte sisteme informatice.

Premii pentru proiecte ºi postere

Alte douã momente devenite deja
tradiþionale în cadrul evenimentului au
fost concursul de postere ºi acordarea
premiilor anuale ale comunitãþii Lumea
Geospaþialã.

Premiile anuale Intergraph:
Premiul pentru efort susþinut ºi per-

severenþã – Carmen Misinszki, Primãria
Municipiului Oradea;

Premiul pentru promovarea dome-
niului geospaþial – Ilona Csortan, Con-
siliul Judeþean Mureº;

Premiul pentru comunicare geospa-
þialã inter-instituþionalã – ANCPI ºi INS;

Premiul pentru impact naþional –
IGPR.

Concursul de postere - 
Premii oferite de Geodis:

Premiul I: „GeoMedia – Adaptare
eficientã la cerinþe de interconectivi-
tate“ – Titus-Luigi Sultan, IGPR (Con-
solã Wii);

Premiul II: „GIS – Connecting Peo-
ple“ – Cozmin Ciovicã, Primãria Mu-
nicipiului Sibiu (E-reader Kindle);

Premiul III: „Soluþii geospaþiale pen-
tru oprire a încãlzirii globale“ – Sorin
Borza, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
(Ramã foto digitalã Samsung).
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Premiul I I: „GIS – Connecting People“ – 
Cozmin Ciovicã, Primãria Municipiului Sibiu

Premiul I I I: „Soluþi i geospaþiale pentru oprire a încãlziri i globale“
– Sorin Borza, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu


