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Organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente din 2008,

Summitul NATO, a implicat folosirea intensã a Bãncii de Date Urbane,

o soluþie geospaþialã dezvoltatã de Intergraph Computer Services pen-

tru Primãria Capitalei. Tradiþionalã printre instituþiile administraþiei pu-

blice ºi companiile de utilitãþi, tehnologia GIS a primit astfel un plus de

notorietate. Marcel Foca, Director General Intergraph Computer Services

a explicat, pentru Market Watch, modul în care soluþiile geospaþiale au

pãtruns în acest sector, precum ºi implicarea ICS în alte proiecte publice.

SSOOLLUUÞÞIIIILLEE  GGEEOOSSPPAAÞÞIIAALLEE::
INGREDIENT IMPORTANT PENTRU 

ÎÎMMBBUUNNÃÃTTÃÃÞÞIIRREEAA  SSIIGGUURRAANNÞÞEEII  PPUUBBLLIICCEE

Face parte dintr-o strategie 
orientarea Intergraph Computer 
Services cãtre instituþiile implicate
în siguranþa publicã?

Evenimente ºi conjuncturi deosebite
pretind soluþii deosebite. Soluþiile geospa-
þiale nu fac excepþie de la aceastã regulã.
Într-adevãr, faþã de deja clasicele proiecte
demarate de administraþia publicã ºi de
ompaniile de utilitãþi, gestiunea infor-
maþiei geospaþiale primeºte un nou impuls
prin interesul crescând manifestat de in-
stituþiile din domeniul siguranþei publice.
Proiectele demarate în acest segment nu
au apãrut în urma unei schimbãri de focus
a ICS, ci este vorba de un domeniu emer-
gent în care oamenii conºtientizeazã
provocãrile ºi înþeleg suportul pe care îl pot
primi de la o soluþie geospaþialã.

Parteneriatul încheiat recent cu In-
spectoratul General al Poliþiei Române
se înscrie pe aceastã direcþie?

Parteneriatul strategic încheiat cu
IGPR are ca principal scop transferul de
know-how. De ce ar avea nevoie IGPR-ul
de transfer de know-how geospaþial? În
primul rând pentru cã nevoia lor de tehno-
logie geospaþialã, de unelte geospaþiale, este
la fel de mare ca în administraþia publicã ºi
companiile de utilitãþi. Pentru toate aceste
trei categorii utilizarea tehnologiilor geo-
spaþiale se face la nivel de core-business.
Mai mult decât atât, presiunea mare este
exercitatã de sensibilitatea publicã a acti-
vitãþii IGPR. Dacã inconsistenþa în gesti-
unea infrastructurii publice (strãzi, canale,
reþele electrice etc.) afecteazã indirect viaþa
cetãþenilor, inconsistenþa în gestiunea se-
curitãþii ºi a liniºtii publice poate duce la ex-
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perienþe personale cu un impact mult mai
puternic în rândul opiniei publice. De
exemplu dacã o stradã recent asfaltatã este
sãpatã din nou pentru a se schimba o cana-
lizare, atunci impactul este în primul rând
de imagine ºi apoi de impresie a cheltuirii
în mod ineficient a unor bani publici. Însã
creºterea infracþionalitãþii în aceeaºi zonã
determinã un puternic sentiment de inse-
curitate cu impact direct asupra cetãþea-
nului. Cetãþeanul poate tolera mai uºor o
problemã de infrastructurã decât una de se-
curitate personalã. Aceastã situaþie creeazã
o presiune asupra instituþiilor publice pen-
tru gãsirea celor mai bune mijloace de
gestiune a activitãþii specifice. Mai mult, în
Poliþia Românã a avut loc un schimb de
generaþii care a generat o flexibilitate ridi-
catã în analizã ºi decizii. De aici provine ºi
deschiderea pentru tehnologiile care ajutã
poliþistul sã-ºi atingã misiunea mult mai
eficient. Deºi este instituþie uriaºã, Poliþia
Românã nu este deloc un colos cu picioare
de lut la care s-ar aºtepta mulþi.

Implicarea ICS în anumite aspecte
legate de organizarea summitului
NATO a generat un plus de notorietate
în jurul soluþiilor geospaþiale?

Utilizarea intensã a tehnologiilor geo-
spaþiale în organizarea summitului NATO
a declanºat într-o bunã mãsurã interesul
acestor instituþii. În organizare nu a fost
implicatã doar Poliþia Românã, ci ºi Jan-
darmeria, SPP, STS, SRI, ANCPI etc. Toate
aceste instituþii au avut nevoie sã comunice
eficient între ele pentru a avea o imagine
de lucru comunã. „Common operational
picture” este un termen consacrat care pre-
supune ca toate forþele implicate în
gestiunea aceluiaºi eveniment sã aibã o
aceeaºi imagine asupra situaþiei din teren ºi
care sã fie partajatã între acestea. În lipsa
acestui concept, fiecare instituþie ar avea
propriile ei surse de informare ºi ar lua pro-
priile decizii, ceea ce ar duce la imposibili-
tatea unor acþiuni comune ºi coerente.
Obþinerea acestei  „common operational
picture” implicã, obligatoriu, o hartã. Toate
deciziile, toate acþiunile, trebuie sã ajungã
în final sã fie reprezentate pe o hartã co-
munã, fapt care presupune atât coerenþã la
nivelul comunicãrii inter-instituþionale, cât
ºi existenþa unei soluþii geospaþiale perfor-
mante întrucât nu este vorba de o simplã
hartã digitalã, ci de o întreagã structurã de

date cu tot ce se aflã în spatele componen-
tei vizibile: lucrãri în domeniul public, au-
torizaþii pentru transport greu etc. Primãria
Capitalei a pus Banca de Date Urbanã la
dispoziþia Poliþiei Capitalei. La rândul ei,
dupã ce a efectuat analizele proprii speci-
fice, Poliþia Capitalei a fãcut disponibile
aceste resurse cãtre celelalte instituþii im-
plicate în eveniment, atât datele istorice,
cât ºi cele curente, pentru a putea face ana-
lize de risc pe informaþii relevante. Au fost
fãcute astfel mai multe analize pe diverse
aspecte ale criminalitãþii plus incidenþa
anumitor tipuri de accidente/incidente
pentru determinarea zonelor de maximã
vulnerabilitate. Un aspect important a fost
analiza avariilor raportate online de com-
paniile de utilitãþi, avarii apãrute la nivelul
reþelelor subterane. În Baza de Date Ur-
bane a Primãriei Capitalei, dezvoltatã de
ICS, toate companiile de utilitãþi înregis-
treazã online orice avarie în care descriu
tipul de incident ºi cer aprobare pentru
inter-venþie în domeniul public.

Cum s-a implicat mai concret ICS în
organizarea summitului NATO?

ICS a colaborat în mod direct cu mai
multe instituþii pentru care am facilitat
transferul ºi încãrcarea datelor ºi am imple-
mentat interfeþe de lucru la câteva instituþii.
Mai mult, am contribuit la realizarea prime-
lor analize pe hot-spot-uri de criminalitate la
nivelul Capitalei. Instituþiile implicate,
vãzând cã pot beneficia în activitatea lor zil-
nicã de foarte multe informaþii provenite
din exteriorul companiei, au conºtientizat –
la modul benefic – dependenþa lor de alte
instituþii ºi de necesitatea unei comunicãri
inter-instituþionale eficiente. Din fericire
bogãþia de informaþii de la Primãria Capi-
talei a fãcut ca aceastã dependenþã sã fie una
plãcutã ºi de mare ajutor. În lipsa acestor in-
formaþii activitatea s-ar fi desfãºurat mult-
mult mai greu. Probabil fiecare instituþie ar
fi lucrat cu propriile hãrþi pe hârtie, fãrã sã
aibã o imagine de ansamblu comunã.

Vorbiþi frecvent despre INDS 
(Infrastructura Naþionalã de Date
Spaþiale) ºi despre comunicarea
inter-instituþionalã. S-a mai fãcut
ceva concret în aceastã direcþie?

Comunicarea inter-instituþionalã ºi
INDS (Infrastructura Naþionalã de Date Spa-
þiale) sunt douã subiecte strâns legate între

ele. INDS nu este o bazã unicã de date, ci
reprezintã un set de reglementãri în baza
cãrora orice instituþie ar trebui sã poatã co-
munica o informaþie geospaþialã cu orice altã
instituþie. Ceea ce am descris cã s-a întâm-
plat în pregãtirea summitului NATO este un
exemplu excelent de comunicare inter-in-
stituþionalã, dar ideal ar fi ca aceste comu-
nicãri sã se efectueze în mod standardizat ºi
reglementat. O standardizare a comunicãrii
inter-instituþionale ar presupune formaliza-
rea a ce trebuie comunicat, cui, cu ce frec-
venþã ºi în ce mod. În momentul în care
vom avea rãspuns la aceste întrebãri ºi pro-
cedurile de schimb de informaþii vor fi au-
tomatizate, vom putem spune cã am mate-
rializat un grãunte din INDS. Din punct de
vedere al INDS putem spune cã din ce în ce
mai multe instituþii comunicã în prezent în
mod regulat între ele, iar numãrul acestor
instituþii precum ºi conþinutul de informaþii
pe care acestea sunt capabile sã-l partajeze
alcãtuiesc acea masã criticã necesarã unei
standardizãri. Ceea ce am observat noi este
cã aceastã comunicare inter-instituþionalã se
dezvoltã pe bazã de poli în jurul uneia sau
unor instituþii care preiau iniþiativa. Repre-
zentanþii acestor instituþii au înþeles cã pen-
tru materializarea INDS tehnologia GIS uti-
lizatã intern este doar importantã, nu ºi cri-
ticã pentru capabilitatea de comunicare.
Critic este modelul de date instituþional. Pu-
tem folosi aceeaºi tehnologie sau chiar teh-
nologii diferite la diverse capete ale INDS,
dar dacã modelul de date nu este unul uni-
tar, adicã nu este standardizat, atunci datele
nu vor putea fi corelate. Sau nu în mod efi-
cient. Prin urmare în contextul INDS aspec-
tul critic îl reprezintã modelul de date, iar
tehnologia folositã este de interes secundar.

Dincolo de reglementãri, ce altceva
ne lipseºte pentru realizarea INDS?

Sunt câteva ingrediente necesare pentru
INDS ºi care nu sunt acoperite în momentul
de faþã. Acestea sunt, în special, nomencla-
toarele naþionale. Aºa cum trebuie sã existe
un nomenclator de persoane la nivel naþio-
nal, în care fiecare persoanã sã fie identifi-
catã în mod unic prin CNP, la fel trebuie sã
existe câte un nomenclator la nivel naþional
pentru artere, pentru râuri etc. Nu cunosc sã
existe disponibil public, cu acces controlat
sau public, nicio listã completã a numelor de
râuri sau o bazã de date structuratã întreþi-
nutã dupã principiul gestiunii unui nomen-
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clator despre toate apele curgãtoare din
România. Dacã s-ar sintetiza ºi ar fi disponi-
bilã informaþia aceasta, atunci s-ar numi cã
avem un nomenclator naþional al apelor
curgãtoare. Este posibil ca materializarea
acestor nomenclatoare naþionale sã fie faci-
litatã ºi de presiunea Uniunii Europene prin
directiva INSPIRE, care va conduce tot spre
o standardizare a unor structuri de infor-
maþii. Cineva în România va avea rolul de a
gestiona aceste informaþii pentru a ne alinia
la standardele Uniunii Europene.

Aþi deschis recent o filialã în Sibiu.
Este acesta un prim pas al creºterii
echipei ºi al unei extinderi în teritoriu?

Echipa ICS este formatã predominant
din consultanþi ºi mai puþin din dezvolta-
tori de aplicaþii, spre surprinderea multora.
Majoritatea beneficiarilor noºtri sunt insti-
tuþii care au dorit sã facã un salt de la sta-
diul de utilizator de tehnologie GIS la cel
de utilizator de soluþie geospaþialã imple-
mentatã la nivelul întregii instituþii. Prin
urmare soluþiile pe care le proiectãm sunt
unice pentru fiecare client în parte pentru
cã þin cont nu doar de cadrul legal, ci ºi de
organigrama ºi de contextul în care aceºtia
îºi desfãºoarã activitatea. Din acest motiv
avem nevoie de o echipã solidã de consul-
tanþi care sã poatã identifica nevoile reale
ale beneficiarilor ºi care, ulterior, sã facã
un transfer de know-how cãtre aceºtia, nu
doar sã livreze un instrument informatic.

Multe proiecte se desfãºoarã în diverse
locuri din þarã, iar echipa trebuie sã acopere
toate ariile geografice ale þãrii. Mulþi dintre
noi stau timp îndelungat în locaþia clientu-

lui, de aici apãrând nevoia unor puncte de
lucru în afara Bucureºtiului. Din acest punct
de vedere, Sibiul a însemnat un prim pas.

Ce a determinat alegerea Sibiului?
Sibiul este un caz fericit, care aratã douã

lucruri. Primul ar fi cã administraþia publicã
a conºtientizat puterea unui sistem infor-
matic integrat ºi nevoia unei soluþii geo-
spaþiale care sã automatizeze toate acti-
vitãþile specifice din instituþie ºi nu doar sã
furnizeze o hartã digitalã. Prin urmare, în
municipalitatea Sibiu avem un puternic
partener, nu doar de proiect, ci mai ales de
dialog. Al doilea aspect are legãturã cu
mediul academic local, care, de asemenea, a
rezonat la propunerile noastre. Sunt multe
instituþii de învãþãmânt româneºti încre-
menite în mentalitatea veche ºi care nu au
reuºit sã þinã pasul cu tendinþele pieþei. În
þãrile dezvoltate, mediul academic este un
partener puternic pentru mediul comercial,
iar cercetarea/dezvoltarea se fac în comun.
În România universitãþile se orienteazã
cãtre cercetarea fundamentalã fãrã aplica-
bilitate directã în zona de business. Noi am
participat la câteva proiecte de cercetare in-
ternaþionalã, finanþate chiar de Uniunea
Europeanã ºi am vãzut acest trio- adminis-
traþia publicã sau compania de utilitãþi,
firmele furnizoare de tehnologie ºi insti-
tutele de învãþãmânt - cum formeazã un
parteneriat perfect, ideal pentru a acoperi
nevoile tuturor. Acest parteneriat nu se prea
întâmplã în România, dar la Sibiu am des-
coperit cã existã disponibilitate nu doar
pentru a semna un parteneriat tehnologic
cu Intergraph, ci ºi de a demara o serie de

cursuri. Pânã când aceste parteneriate vor
da rezultate ºi în materie de resurse umane,
specialiºtii noºtri se formeazã in-house.

În multe dintre proiectele pe care le
dezvoltaþi interacþionaþi inevitabil
cu alþi vendori IT. Cum evolueazã
aceste relaþii?

Proiectele noastre sunt pe termen lung,
unul-doi ani de zile, în funcþie de viziunea
beneficiarului. Inevitabil, trebuie sã colabo-
rãm cu alte companii care oferã tehnologii
complementare: document management,
ERP, CRM etc. Interesul nostru comun este
ca beneficiarul sã-ºi atingã obiectivele de
business pe care ºi le-a propus, însã aici apar
mai multe nuanþe ºi sunt diferenþe conside-
rabile între furnizori. Apreciem, în primul
rând, partenerii care pun accentul pe obiec-
tivele de business ale beneficiarului ºi nu pe
tehnologia informaticã ºi, în al doilea rând,
pe cei care gândesc proiectele pe termen
lung ºi vizeazã o relaþie pe termen lung cu
beneficiarul ºi nu doar ca pe un proiect
punctual. Avem atât parteneri de imple-
mentare care oferã soluþii complementare,
cât ºi de dezvoltare care dezvoltã aplicaþii
pentru noi. Însã cele mai de succes partene-
riate sunt cele încheiate cu beneficiarii. Une-
ori relaþia de colaborare demaratã cu prilejul
unei implementãri se transformã într-o re-
laþie în care ambii parteneri doresc sã fructi-
fice la maximum oportunitãþile descoperite
reciproc. În asemenea situaþii rezultatul este
întotdeauna un proiect de excepþie ale cãrui
rezultate sunt vizibile ºi care determinã ºi pe
alþii sã accepte provocarea unui proiect am-
biþios. �
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,,Am intrat pentru prima datã în contact cu echipa Inter-
graph Computer Services în anul 2000, în cadrul unui
proiect derulat pentru CFR. Am colaborat apoi la imple-
mentarea sistemelor GIS pentru Transelectrica ºi pentru
Primãria Municipiului Braºov, iar în decursul acestor 8
ani am clãdit împreunã cu Intergraph o relaþie de parte-
neriat bazatã pe valori comune. Într-un peisaj dominat
de tehnologie ºi de implementãri de produse, Intergraph
CS are o abordare unicã ce pleacã de la înþelegerea in-
timã a proceselor de lucru ale unei instituþii ºi clãdeºte
apoi un sistem personalizat care integreazã informaþia geospaþialã la fiecare nivel organiza-
þional. Intergraph CS îºi ajutã clienþii sã înþeleagã beneficiile pe care tehnologia le poate aduce
activitãþii lor ºi transformã sistemele geospaþiale pe care le furnizeazã în adevãrate platforme
de integrare pentru restul sistemelor informatice ale instituþiei. Dacã doriþi realizarea unui sis-
tem informatic de gestiune a informaþiilor geospaþiale care sã schimbe radical modul în care vã
desfãºuraþi activitatea ºi sã vã permitã accesul la informaþii integrate pentru luarea deciziilor,
atunci vã recomand sã vorbiþi cu consultanþii Intergraph CS. Ei vor înþelege nevoia dumneavoas-
trã ºi vor „croi“ o soluþie informaticã care va revoluþiona modul în care lucraþi cu informaþia“. 

Cãtãlin Hristea – Director General, PMSolutions

,,Intergraph Compter Services este o
firmã serioasã, competentã, cu care am
avut o colaborare foarte bunã ºi pe care
o recomand ºi altor beneficiari pentru a
realiza proiecte similare geospaþiale de
mare anvergurã ca cel de la Braºov.” 

Adrian Gabor, 
viceprimar la PM Braºov
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