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Începând cu anul 2000, ISU Criºana s-a
implicat în proiectul realizãrii hãrþii digitale
a municipiului Oradea, doar prin culegerea
datelor din teren, vectorizarea ºi popularea
bazelor de date revenind Primãriei Oradea
ºi Companiei de Apã Oradea. 

Î
n prezent, din cele 41 inspectorate
pentru situaþii de urgenþã din
România, doar ISU CRIªANA ºi

încã patru inspectorate au în punctul de
comandã o hartã pe care sunt reprezen-
tate clãdirile, cu numere poºtale, denu-
miri ale agenþilor economici, sau tipul ºi
numãrul blocului. Aceastã hartã a fost
plotatã ºi montatã în anul 2000, fiind
realizatã pe baza unei hãrþi digitale cre-
ate într-un sistem informaþional ge-
ografic, utilizând GeoMedia.

În cadrul inspectoratelor judeþene
nu a existat un “birou GIS” care sã ges-
tioneze realizarea ºi procesarea bazelor
de date georeferenþiate. Începând cu
acest an,  situaþia s-a schimbat o datã cu
crearea unei noi funcþii care presupune
atribuþiuni în domeniul sistemelor in-
formaþionale geografice. Noua poziþie
poate fi sprijinitã  în activitate de per-
sonal din compartimentul “Analiza,
Evaluare ºi Coordonare a Intervenþiei”.
Altfel spus, existã resurse umane.

În acest context, în cadrul ISU
CRIªANA a fost demarat un nou
proiect: realizarea planului municipiu-
lui Salonta, cu detalii privind trama

stradalã (denumiri vechi ºi noi, tip
suprafaþã rulare)   clãdiri grupate pe ca-
tegorii ºi având etichete relevante pre-
cum ºi poziþionarea hidranþilor. Este
primul pas dintr-un proiect mai larg,
care vizeazã realizarea unor hãrþi simi-
lare pentru fiecare dintre cele 10 mu-
nicipii ºi oraºe din judeþul Bihor.

Oprirea proiectului poate surveni
extrem de uºor, datoritã urmãtoarelor
motive: 

• resurse hardware insuficiente sau
neadecvate. Pentru depãºirea aces-
tei piedici, în cadrul ISU au fost ob-
þinute prin sponsorizare, douã cal-
culatoare iMac 24’’ intel core 2
duo, 4 GbRAM, care ruleazã ex-
trem de bine aplicaþiile GeoMedia. 

• Costul licenþelor software. În cali-
tate de membru al consorþiului GIS
Oradea, ISU a beneficiat de astfel
de licenþe din partea Primãriei
Oradea. De asemenea, prin impli-
carea inspectoratului în proiectul
SMISU având ca obiect realizarea
la nivel naþional a Sistemului de
management informaþional pentru
situaþii de urgenþã, i-a conferit
statutul de proiect pilot, care 
presupune dotarea cu servere de
aplicaþii ºi baze de date ºi cu li-
cenþe GIS

• Date insuficiente. Primãria mu-
nicipiului Salonta nu a iniþiat un
astfel de proiect ºi nici nu a putut
pune la dispoziþia inspectoratului
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Fig. 1 Ortofotoplan
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planurile necesare demarãrii aces-
tuia. Planul de la care s-a pornit
nu conþinea decât 60% din trama
stradalã ºi clãdirile din municipiu.
În aceste condiþii a trebuit ca o
mare parte din clãdiri ºi strãzi sã
fie desenate de cei care au cules
date din teren, geometria aces-
tora fiind ulterior corectatã de cei
care au realizat vectorizarea, pe
baza ortofotoplanurilor, prezen-
tate în fig. 1. 

Fig 2. Procedura de culegerea datelor din teren

Odatã aceste piedici depãºite, este
necesarã instruirea personalului impli-
cat în proiect, divizat în douã categorii:
personal care culege date în teren ºi per-
sonal care realizeazã vectorizarea ºi
popularea bazelor de date. Pentru ca în
final planul sã fie utilizat împreunã cu
planul municipiului Oradea, în cadrul
aceluiaºi sistem informaþional geografic,
atât procedura de culegere a datelor cât
ºi structura bazei de date, sunt cele uti-
lizate pentru acel prim proiect. Dacã
procedura de culegere a datelor este
conceputã în cadrul ISU cu consultarea
birourilor GIS din cadrul Primãriei ºi
Companiei de Apã Oradea, structura

bazelor de date este realizatã de aceste
instituþii împreunã cu compania Inter-
graph Computer Services.

Dacã instruirea personalului pentru
culegerea datelor din teren nu ridicã
probleme deosebite, am considerat cã
partea de vectorizare ºi populare a
bazelor de date necesitã implicarea unor
instructori experimentaþi. Pe lângã spri-
jinul oferit de Compania de Apã Oradea,
am beneficiat, de asemenea, de consul-
tanþã din partea companiei Intergraph

Computer Services, într-un sistem 
e-learning pentru a elimina dificultãþile
generate de distanþa mare dintre Oradea
ºi Bucureºti. Astfel, utilizând dotãrile
sãlii de lucru a Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã, realizatã de
Consiliul Judeþean Bihor, ºi un trial soft-
ware pentru remote desktop, doamna

Maria Viºan, expert în cadrul Inter-
graph Computer Services, a condus o
ºedinþã de instruire la care au participat
patru ofiþeri ºi subofiþeri din cadrul cen-
trului operaþional. O camerã web
Aethra Vega Pro ºi un televizor cu
plasmã a permis comunicare în video-
conferinþã (fig 3), operaþiunile realizate
de expert ºi repetate de operatorii in-
struiþi, fiind vizualizate de aceºtia pe un
ecran de videoproiecþie.

În concluzie, deºi balanþa înclinã
aparent spre talerul cu dificultãþi în re-
alizarea unui astfel de proiect, proacti-
vitatea unei echipe determinate ºi spri-
jinul altruist oferit de Compania de Apã,
Primãria Oradea ºi Intergraph Com-
puter Services, au contrabalansat,
salvând un proiect care va aduce multe
beneficii municipiului. 

Proiectul descris se integreazã în
planul de realizare a sistemului S2AD –
Sistem Informaþional Integrat de Asis-
tare Decizionalã în situaþii de urgenþã,
prezentat schematic în figura 4.

Fig 4 Module ale sistemului S2AD

Considerãm cã finalizarea proiec-
tului prezentat va duce la reducerea
substanþialã a duratei de rãspuns a
subunitãþii de pompieri din munici-
piul Salonta ºi poate, la salvarea de
vieþi. �
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Fig 3 Sistemul de videoconferinþã realizat în
cadrul Sãli i de lucru a Comitetului Judeþean
pentru Situaþi i de Urgenþã al judeþului Bihor
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