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A
tenþia vizitatorului care se
plimbã pe strãzile Munici-
piului Tg. Jiu într-o zi normalã
va fi mai degrabã atrasã
de parcul memorial în care

se odihnesc lucrãrile lui Brâncuºi decât
de orice altceva. Coloana Infinitului se
vede de departe, chiar înainte de a
ajunge în parc ºi nici nu ai zice dupã
liniºtea din jur cã oraºul atrage anual
mii de vizitatori a cãror prezenþã se
adaugã la cei aproape 100.000 de
locuitori care locuiesc ºi lucreazã în cele
23.000 de clãdiri din ºi în jurul oraºului.
Dar ce este ºi mai puþin evident este
riscul de incendiu care nu este deloc de
neglijat într-o zonã în care pãdurile ce
acoperã jumãtate din þinut se combinã
cu verile uscate ºi alunecãrile frecvente
de teren.

Statisticile aratã cã, din cele 70 de
localitãþi ale judeþului, 49 sunt expuse
riscurilor naturale (70%) pe teritoriul
acestora existând 95 de zone de risc cu
alunecãri de teren care, la rândul lor,
mãresc riscul de incendiu. De aceea grija
autoritãþilor locale pentru identificarea unor
metode noi de sporire a eficienþei în lupta
cu focul nu pare deloc o preocupare gratuitã.

Informaþiile neactualizate
pot costa vieþi ºi proprietãþi

Ca ºi când nu ar fi fost suficient cã
doar 6 unitãþi însumând aproximativ
150 de pompieri militari trebuie sã
acopere întregul judeþ, pânã de curând
procesarea datelor spaþiale legate de
oraº se realiza pe suport de hârtie.
Analiza celor mai bune rute pentru
maºinile de intervenþie cãtre locaþii
specifice, precum ºi situaþia hidranþilor
se realiza pe baza unor hãrþi vechi
furnizate de S.C. Aquaterm Tg.-Jiu, iar
actualizãrile depindeau de memoria
celor mai vechi angajaþi sau de
descoperiri adhoc fãcute în timpul unor
intervenþii. Însã a constata în timpul

unei acþiuni de stingere a incendiului cã
hidrantul din locaþia X nu mai existã sau
nu este funcþional, nu e nici cea mai
bunã, nici cea mai puþin costisitoare
metodã de actualizare a hãrþii informa-
tive. Nu de puþine ori, ghidate de hãrþile
vechi, echipele de intervenþie au fost
puse în situaþia de a stinge incendiul cu
întârziere, în timp ce resurse preþioase
au fost înghiþite de flãcãri. Lipsa de
informare, dar ºi neactualizarea infor-
maþiilor existente au dus la pierderi
importante care puteau fi evitate.

Tehnologia Intergraph ajutã 
la intensificarea cooperãrii 
între autoritãþile locale

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „lt. col. Dumitru Petrescu“ al
judeþului Gorj, este o instituþie militarã
specializatã în prevenirea ºi gestio-
narea situaþiilor de urgenþã, în cadrul
cãreia îºi desfãºoarã activitatea detaºa-
mentele de pompieri militari ºi de aceea,
nu existã o tradiþie în cooperarea cu

Primãria Municipiului, instituþie civilã.
Cu toate acestea, în momentul în care a
fost creatã harta oraºului, iar baza de
date a primãriei a fost completatã cu
informaþie descriptivã despre populaþie,
ºeful compartimentului de informaticã
al primãriei a sesizat oportunitatea de a
ajuta detaºamentele de pompieri mili-
tari sã gãseascã o soluþie la problema
hidranþilor, chiar dacã iniþiativa necesita
colaborarea între instituþii independente.
Ideea a fost acceptatã cu bucurie ºi s-a
format repede o echipã compusã din
personal de la Aquaterm, Primãrie ºi
Detaºamentul de Pompieri Militari pen-
tru a verifica statusul ºi locaþia tuturor
hidranþilor ºi pentru a colecta astfel datele
necesare. Serviciul informatic al Primã-
riei le-a convertit în informaþii digitale ºi,
utilizând funcþionalitãþile GeoMedia, a
generat hãrþi tematice care au stat la
baza mai multor tipuri de analize.

Pentru prima oarã, pompierii militari
au avut la dispoziþie o privire de
ansamblu asupra localizãrii corecte a
hidranþilor, corelatã cu adresele exacte

Analiza geospaþialã îi ajutã pe pompieri 
sã lupte cu focul în oraºul lui Brâncuºi

Lt. Sârbu (Det. Pompieri Militari) alãturi de
Mugurel Predescu (primãria mun. Tg.Jiu)
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ale acestora ºi cu clãdirile identificate
în jur. Au putut astfel fi analizate rutele
optime de urmat de cãtre o maºinã
de intervenþie ºi au putut fi identificate
ariile acoperite de intervenþii rapide.
Activitãþile de plasare a noilor hidranþi
ºi menþinerea acestora în stare de
funcþionare, dar ºi stabilirea locaþiei
unitãþilor de pompieri civili în municipi-
ul Tg.-Jiu, au putut beneficia de un
suport decizional rapid, corect ºi la zi.
Domnul Mugurel Predescu, ºeful
compartimentului de informaticã al

primãriei Municipiului Tg. Jiu ºi iniþia-
torul proiectului observa: “Principalul
beneficiu în utilizarea tehnologiei
Intergraph este puterea de analizã a
suitei de aplicaþii GeoMedia. Simpla
poziþionare a hidranþilor pe hartã ne-a
permis sã extragem nu una ci o serie
de tipuri de analize utile atât pentru
noi, dar ºi pentru pompierii militari sau
Aquaterm. Hãrþile tematice realizate cu
ajutorul GIS au convins foarte repede
factorii de decizie de importanþa veri-
ficãrii ºi reparãrii hidranþilor.“

Fig. 2. Hartã reprezentând
aria de acoperire în 7 min.

Fig. 1. Hartã reprezentând
acoperirea cu hidranþi

Exemple de analize
(ilustrate de figurile alãturate)

S
oluþia geospaþialã a permis
reprezentarea graficã a unui
buffer la 100 m de hidranþi.

Sistemul aratã cã în zona delimitatã
de acest buffer locuiesc 31092
persoane (clãdirile reprezentate
cu verde) ceea ce înseamnã cã 32,4%
din locuitorii municipiului au un
hidrant la 100 m. Având aceastã
hartã tematicã, în viitor Primãria va
instala hidranþi în locaþii optime pen-
tru a asigura cât mai mulþi cetãþeni
cu necesarul de apã de intervenþie
pe o distanþã de 100 m.

U
na din analizele importante reali-
zate a fost cea pentru determinarea
timpului de sosire la un incendiu

a maºinii de pompieri militari, þinând
cont ºi de distribuþia populaþiei în oraº.

Viteza de deplasare în oraº a
maºinii de pompieri este de 30 km/h
iar timpul de alarmare de la primirea
unui telefon este de douã minute.
Suprafaþa din interiorul cercului verde
reprezintã zona în care pompierii mili-
tari vor ajunge în maxim 7 minute de
la primirea unui telefon. Cu discuri
roºii sunt reprezentate incendiile care
au avut loc în primul semestru al
anului 2004 în Târgu-Jiu. O interogare
spaþialã spune cã în aceastã zonã
locuiesc 45560 de persoane. Aceasta
înseamnã cã pentru 47,5% din locui-
torii oraºului pompierii pot sosi în mai
puþin de 7 minute de la anunþarea
prin telefon. În viitor, administraþia
localã va putea folosi Sistemul
Informatic Geografic pentru a plasa
optim ºi alte servicii de pompieri
civili, pentru a asigura servicii de
urgenþã la acelaºi nivel pentru toþi
locuitorii oraºului.
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