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Pentru promovarea generalã a
domeniului GIS, corporaþia Inter-
graph a dezvoltat un program de
parteneriat destinat instituþiilor
educaþionale ºi guvernamentale, cu
intenþia de a aduce portofoliul de
produse ºi servicii mai aproape de
utilizatori, de a susþine parteneriate-
le pe termen lung ºi de a împãrtãºi
într-o comunitate de utilizatori expe-
rienþa unor soluþii reale.

Intergraph Registered Research
Laboratory (IRRL) este o direcþie a
acestui program, o ofertã disponibi-
lã la nivel mondial pentru instituþiile
universitare, laboratoare sau alte
unitãþi de învãþãmânt. Programul
oferã studenþilor, profesorilor ºi cer-
cetãtorilor tehnologie modernã ºi
suport de dezvoltare necesar cerce-
tãrii aplicate. Pot aplica universitãþi,

laboratoare ºi institute de cercetare
care utilizeazã GIS ºi tehnologie
geospaþialã pentru activitãþile de
cercetare sau predare. 

Beneficiile programului constau în acces
gratuit la resurse tehnologice ºi informa-
þionale. Astfel, participanþii pot intra în
posesia unor licenþe gratuite GeoMedia
Research: 5 licenþe GeoMedia, 5 licenþe
GeoMedia Professsional, 2 licenþe
GeoMedia Grid, 5 licenþe GeoMedia
Terrain, 5 licenþe SMMS pentru GeoMedia
(includ ºi GeoConnect), 2 licenþe
GeoMedia Image, GML data server (read-
only), GML export command, precum ºi
licenþe GeoMedia Professional trial 52
sãptãmâni pentru folosinþa studenþilor
acasã. De asemenea, programul asigurã
accesul la produse industriale, la portalul
Tech Net, care conþine documentaþii tehni-
ce, forumuri de discuþii ale dezvoltatorilor
etc., precum ºi la GISDataDepot Premium
Data Download, un serviciu dezvoltat de
GeoCommunity. 

Suport on-line

Membrii instituþiilor acceptate beneficiazã
ºi de 15 ore de suport gratuit prin e-mail,
precum ºi de acces la Online Research
Library. Aceastã bibliotecã virtualã 
se gãseºte pe site-ul dedicat http://syner-
gy.intergraph.com, unde sunt înregistrate
toate instituþiile participante la program,
precum ºi rezumatele activitãþilor de
cercetare desfãºurate pentru ca membrii
programului sã aibã informaþii despre
munca tuturor. Sunt înscrise cu precãdere
instituþii de învãþãmânt superior, iar aria
de rãspândire este extrem de largã. Nu lip-
sesc nici universitãþi din Europa Centralã
ºi de Est, mai numeroase fiind cele din
Cehia, Polonia ºi Ungaria. Din România
existã o singurã instituþie înscrisã în pro-
gram: Universitatea Valahia din Târgoviºte. 

În cadrul proiectului, coordonat de Gabriel
Gorghiu - ºef lucrãri Catedra SSA, institu-
þia a trimis douã rezumate ale lucrãrilor de
cercetare focalizate pe Managementul
Infrastructurii de Utilitãþi Publice (teleco-
municaþii, apã ºi canalizare). 

Primul contact cu lumea GIS-urilor a fost
realizat în cadrul proiectului CNFIS–
Guvernul României–Banca Mondialã, cod
171/2000 (2001–2002) – “Perfecþio-
narea procesului de învãþãmânt al specia-
lizãrii Agroturism cu implicaþii asupra dez-
voltãrii durabile a regiunii submontane ºi
montane” – program major având drept
coordonator ºi contractor Universitatea
Valahia Târgoviºte. Parteneri: Scottish
Agricultural College Ayr, Northumbria
University Newcastle, Marea Britanie, 
La Cite Colegiale Ottawa, Colegiul
Stanislas Montreal, Universitatea Sher-
booke Montreal, Canada. Valoarea proiec-
tului a fost de 75000 USD”, ne-a declarat
Gabriel Gorghiu.

Proiecte româneºti

Proiectul amintit anterior a avut ca scop
realizarea unui studiu asupra situaþiei
agroturistice din regiune, fiind identificate
oportunitãþi, puncte tari ºi puncte slabe în
organizarea agroturisticã din judeþul
Dâmboviþa. De asemenea, a fost efectuat
un raport referitor la situaþia ecosistemelor
din regiunea submontanã ºi montanã. S-a
efectuat, totodatã, ºi o analizã detaliatã
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asupra modelelor educaþionale optime
pentru procesul de instruire-perfecþionare,
documentare din domeniu. Referindu-se la
rezultate, Gabriel Goghiu este de pãrere cã
”au fost îmbunãtãþite planurile de învãþã-
mânt pentru specializarea Agroturism –
colegiu. A fost înfiinþat un Centru Pilot
Universitar Regional de Instruire în
Agroturism, a cãrui infrastructurã cuprinde
3 laboratoare didactice ºi de cercetare
ºtiinþificã: laborator de monitorizare a fac-
torilor de mediu, laborator biologic, labora-
tor de tehnologia informaþiei pentru instrui-
re în agroturism, laboratoare înfiinþate ºi
dotate în cadrul proiectului. Centrul-pilot
face parte integrantã din Centrul de
Cercetare pentru Îmbunãtãþirea Calitãþii
Vieþii ºi Mediului în condiþiile Noilor
Tehnologii Informaþionale ºi de Comu-
nicaþie, centru acreditat CNCSIS, în anul
2003. Prin manifestãrile ºtiinþifice organi-
zate în cadrul proiectului, s-a fãcut un larg
schimb de experienþã cu specialiºti atât
din domeniul agroturismului, cât ºi din cele
corelate cu acesta, specialiºti din instituþii
interesate, din þarã ºi din strãinãtate
(Agenþia de Protecþia Mediului Dâmboviþa,
ANTREC România, Scottish Agricultural
College Ayr, Northumbria University
Newcastle, Marea Britanie, La Cite
Colegiale Ottawa, Colegiul Stanislas
Montreal, Universitatea Sherbooke
Montreal, Canada etc.).” Mai mult, în
cadrul proiectului s-au încheiat ºi alte par-
teneriate pentru promovarea unor activitã-

þi de cercetare-dezvoltare cu: Institutul de
Meteorologie ºi Hidrologie Bucureºti,
Staþiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Pomiculturã Voineºti, GeoNet - Târgoviºte. 

Promovarea noilor tehnologii

Proiectul a avut ºi o puternicã laturã de
promovare a noilor tehnologii. Conform
declaraþiilor lui Gabriel Goghiu “în cadrul
programului s-au fãcut demersurile nece-
sare pentru a beneficia de Iniþiativa
Educaþionalã GeoMedia, din partea
InterGraph, GeoMedia reprezentând un
concept puternic în domeniul informaþiilor
geografice, care suportã vizualizarea ºi
analizarea datelor native, diverse formate
standard de imagini ºi care reuneºte date
din mai multe surse, toate acestea fiind
integrate într-un singur pachet software.
Odatã cu instalarea produsului software,
pentru prima datã în Universitate au fost
organizate sesiuni de instruire la care au
participat cadre didactice de la catedra
de Geografie. Firesc, a urmat pasul intro-
ducerii unui modul de instruire pe
GeoMedia pentru studenþii specializãrii
Geografie, anul II, semestrul I – cursul de
Geoinformaticã. Cu toate cã volumul de
activitãþi didactice nu a fost foarte gene-
ros (14 ore de curs ºi 28 de lucrãri practi-
ce), interesul studenþilor a fost major,
aceºtia realizându-ºi mici proiecte în care
au implementat conceptele de bazã ale
GIS. Din pãcate, odatã cu trecerea la

sistemul L-M-D în învãþãmântul superior
românesc, acest curs nu ºi-a mai gãsit
locul în structura planurilor de învãþã-
mânt, existând promisiunea reintroducerii
lui pentru cursanþii de la studiile de
Master, începând cu toamna acestui an.
În prezent, se încearcã revigorarea utilizã-
rii GeoMedia prin includerea facilitãþilor
oferite de produs în cadrul unor cercetãri
la nivel local sau regional. În acest sens,
în cadrul Programului Cercetare de
Excelenþã a fost depusã, în luna ianuarie
2006, o propunere de proiect care vizea-
zã crearea unui sistem de management
durabil al resurselor pentru monitorizarea
ºi evaluarea riscurilor de mediu, în vederea
prevenirii efectelor negative ºi gestionãrii
situaþiilor de crizã, propunere realizatã
împreunã cu alþi 3 parteneri. Evident, se
aºteaptã cu interes evaluarea acestei pro-
puneri ºi cu speranþã un rezultat favorabil.”  

Pentru a intra în program, cei interesaþi
trebuie sã trimitã un profil al instituþiei ºi,
periodic (la 24 de luni), o serie de trei rezu-
mate ale activitãþii de cercetare.
Formularele pot fi completate online sau
trimise via e-mail. Aplicarea pentru pro-
gram nu are implicaþii financiare din par-
tea instituþiilor beneficiare.

Programul este gestionat la nivel global de
Corporaþia Intergraph (Huntsville, Alabama,
USA) iar Intergraph Computer Services oferã
toatã asistenþa pentru piaþa româneascã.

Intergraph a fost selectatã 
pentru a întãri securitatea la 
Jocurile Olimpice de Iarnã

Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI), client Intergraph ºi
una din instituþiile naþionale care furnizeazã guvernului italian
cartografie digitalã ºi date integrate, a utilizat aplicaþii Intergraph
pentru a îmbunãtãþi operaþiunile de securitate de la Jocurile
Olimpice de Iarnã 2006 desfãºurate la Torino.

Principala sarcinã a IGMI a fost integrarea ºi validarea datelor pro-
venind din surse multiple ºi referitoare la asigurarea securitãþii
locaþiilor olimpice care se întind de-a lungul Italiei de la oraºul
Turin pânã la munþii de la graniþa cu Italia. IGMI a colectat, validat
ºi integrat date cartografice pentru a crea informaþii valoroase
legate de caracteristicile locaþiilor utilizate de personalul de secu-
ritate în acþiunile de prevenire ºi rãspuns la incidente critice.

“Tehnologia Intergraph, alãturi de alte aplicaþii, ne-au oferit o
bazã solidã pentru a veni în întâmpinarea cerinþelor exigente
ale Jocurilor Olimpice,” afirma Gen. Carlo Colella, vice coman-
dant la Istituto Geografico Militare Italiano. „Securitatea ºi
siguranþa sunt de o importanþã crucialã în timpul derulãrii
Jocurilor Olimpice. Alãturi de alte companii, abilitãþile
Intergraph în integrarea datelor ne-au oferit puterea de a colec-
ta, integra ºi  valida o vastã cantitate de date provenind din
surse multiple – oferind astfel organizaþiilor responsabile cu

securitatea olimpiadei un tablou complet al locaþiilor olimpice
pentru a proteja atleþii ºi spectatorii.“

Reid French, ºef de operaþiuni la Intergraph Corporation, spune,
“În calitate de lider în îmbinarea forþei aplicaþiilor geospaþiale cu
necesitãþile agenþiilor pentru siguranþa publicã, Intergraph deþine
capacitatea unicã de a oferi soluþii informatice care pot face orga-
nizaþiile de securitate capabile sã detecteze ºi sã reacþioneze
rapid la incidentele critice. Suntem onoraþi sã reprezentãm o parte
din siguranþa ºi securitatea Jocurilor de Iarnã de la Torino.” 




