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Mai mult, dacã avem în vedere cã Infra-
structura naþionalã de Date Spaþiale
este o cerinþã pentru integrarea la nivel
european (maparea întregii þãri ºi cen-
tralizarea informaþiilor GIS), ar trebui sã
fie clar pentru responsabilii din executi-
ve (fie MCTI sau MLPAT) cã acest proiect
nu se poate baza doar pe iniþiativa unor
lideri locali ca viceprimarul Adrian Gabor
de la Braºov sau arhitectul ºef al munici-
piului Oradea, Andrei Luncan. Atât la
Braºov, cât ºi la Oradea, au fost iniþiate
proiecte GIS, cãutându-se apoi extinde-
rea acestora cãtre alte instituþii locale
(primãrii de judeþ, regii de termoficare,
apã-canal, etc). E o direcþie bunã, dar
lipseºte sprijinul ºi coordonarea auto-
ritãþilor centrale. 

Aceºti paºi sunt importanþi la nivel local,
dar mici prin comparaþie cu vastitatea pro-
iectului. Avem piesele din puzzle. Ne lip-
seºte însã viziunea de ansamblu. Totuºi,
dezvoltarea INDS devine criticã pentru asi-
starea decidenþilor din sectorul public, pre-
cum ºi din utilitãþi, transporturi, etc. Pentru
comunicarea informaþiilor între instituþii
sau companii este nevoie de standarde.
Standardele tehnologice existã, lipsesc
însã politicile ºi reglementãrile care sã
facã posibilã sau sã impunã comunicarea.   

ANCPI în vizor
Organizat de Intergraph Computer Ser-
vices ºi partenerii Microsoft România,

reprezentanþa Dell ºi SAP România, eve-
nimentul ““LLuummeeaa  GGeeoossppaaþþiiaallãã  22000066””,,
alãturi de diseminarea informaþiilor
despre cele mai recente dezvoltãri teh-
nologice ale domeniului, a dat ocazia
participanþilor sã se implice în dezbateri
pe marginea studiilor de caz ale unor
proiecte concrete dezvoltate în Româ-
nia. În cadrul conferinþei au fost prezen-
tate soluþiile geospaþiale implementate
de Primãria Municipiului Bucureºti (pro-
iectul de servicii electronice guverna-
mentale e-PCA), Primãria Municipiului
Braºov (Banca de Date Geospaþiale),
precum ºi preocupãrile Poliþiei Române
pentru maparea criminalitãþii sau ale
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã Criºana pentru identificarea
soluþiei GIS potrivite.  

Masa rotundã organizatã în cadrul eve-
nimentului ºi moderatã de Cãtãlin
Hristea de la PM Solutions a stabilit cã,
dintre etapele de realizare a INDS, cea
de conºtientizare a problemei a fost rea-
lizatã. Mai mult, pãrerile au fost cvasiu-
nanime cu privire la faptul cã ANCPI
(Agenþia Naþionalã pentru Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã) este autoritatea
în sarcina cãreia cade definirea standar-
delor ºi, deci, punerea bazelor INDS. Din
pãcate, din partea ANCPI nu a participat
vreo persoanã din conducere, pentru a
afla o poziþie oficialã. Neºansa INDS
este cã nu ºi-a gãsit încã naºul, acel

Lumea Geospaþialã, vectorul INDS

D
acã anul trecut la confe-
rinþa Lumea Geospaþialã
s-a discutat intens pe

tema deciziei bazate pe infor-
maþii versus decizii bazate pe
bunul simþ ºi am afirmat, la 
vremea respectivã, cã rãspunsul
acestei dileme ar putea fi
Infrastructura Naþionalã de Date
Spaþiale (INDS), anul acesta
accentul a fost pus pe comunica-
rea geospaþialã. Cred cã echipa
de la Intergraph a ales acest
subiect mai ales pentru cã
ºansele de reuºitã ale unui con-
cept ca INDS sunt nule fãrã
comunicare. INDS a revenit con-
stant în lucrãrile evenimentului,
atât pentru cã a fost tema unei
mese rotunde, dar mai ales pen-
tru cã este o preocupare realã
pentru mulþi dintre participanþi.
INDS rãmâne acelaºi concept ce
desemneazã o reþea naþionalã ce
va permite partajarea informaþii-
lor geospaþiale, cu o justificare
perfectã în ochii profesioniºtilor,
dar cu o înþelegere parþialã sau
lipsitã de interes din partea 
decidenþilor politici. Oarecum
discuþia de anul acesta despre
INDS a semãnat cu cea de anul
trecut, dar nu pentru cã profesio-
niºtilor din domeniu le-ar plãcea
monotonia, ci pentru cã paºii
fãcuþi în aceastã direcþie sunt
prea mici ºi prea puþini. În mod
real, primãriile sau Consiliile
Judeþene comunicã între ele 
date geospaþiale ºi dezvoltã baze
de date; Bucureºti, Oradea,
Braºov, Tg-Jiu, Nadeº sunt doar
câteva exemple. Iniþiative locale
existã, dar nu sunt suficiente,
deoarece oamenii implicaþi 
la nivel local aºteaptã unele
directive clare de la minister.  

Marcel Foca, Director General Intergraph Computer Services, 
amfitrionul evenimentului
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“business champion” din best practice-
urile altor sectoare IT, omul cheie (per-
soanã publicã sau top manager, aºa
cum s-a întâmplat la nivel local în primã-
riile amintite anterior) care sã lupte, sã
facã lobby ºi sã-ºi lege numele de acest
proiect, asemeni lui Varujan Pambuc-
cian a cãrui contribuþie la reuºita unor
proiecte legislative din industria IT este
recunoscutã.

Un alt minus este lipsa unei asociaþii
puternice care sã facã o presiune con-
stantã asupra factorilor de decizie - ºi nu
mã refer aici la ANIAP (care face sufi-
cient de multe), ci la o asociaþie la nivel
de instituþii, dar cu focalizare cãtre GIS.
Din pãcate, aºa cum semnala ºi doam-
na Angela Ioniþã, cercetãtor la Academia
Românã, nici alte þãri europene nu au
dezvoltat o strategie coerentã care sã fie
consideratã un model.   

Premianþi la GIS 
În cadrul serii festive de joi searã,
desfãºurate la restaurantul Taverna
Sârbului, au fost decernate premiile
anuale oferite de Intergraph atât clienþilor

sãi din Romania pentru soluþiile geo-
spaþiale implementate în anul 2005 -
2006, cât ºi persoanelor cu merite deo-
sebite în dezvoltarea domeniului geo-
spaþial. Trofeele, create special pentru
aceastã ocazie de cãtre artista Monica
Pãdureþ, au fost înmânate reprezentanþi-
lor instituþiilor premiate de cãtre domnul
Marcel Foca, director general al Inter-
graph Computer Services. 

� Premiul pentru cea mai complexã so-
luþie geospaþialã a revenit Primãriei
Municipiului Braºov pentru proiectul
”Sistem Informatic Geografic de
Administrare a Datelor Geospaþiale în
Primãria Municipiului  Braºov”  

� Soluþia cu cel mai mare impact social
a fost desemnatã ca fiind cea a Cen-
trului de Planificare Urbanã ºi Metro-
politanã din cadrul Primãriei Mu-
nicipiului Bucureºti pentru proiectul
”P.A.T.Z. Zona Aglomeraþiei Urbane ºi
Zona Metropolitanã ale Municipiului
Bucureºti” 

� Premiul pentru idei novatoare a fost
adjudecat de Primãria Municipiului
Bucureºti pentru proiectul ”Sistem

Geospaþial De E-Government Pentru
Planificarea ªi Controlul Dezvoltãrii
Urbane - Planul Coordonator Anual În
Primãria Municipiului Bucureºti”

� Premiul pentru promovarea domeniu-
lui geospaþial a revenit doamnei Sevil
Sumanariu, preºedinte al ANIAP (Aso-
ciaþia Naþionalã a Informaticienilor din
Administraþia Publicã)

� Premiul pentru efort susþinut ºi perse-
verenþã a fost obþinut de domnul Con-
stantin Moga, ºeful direcþiei IT pentru
activitatea de dezvoltare a soluþiilor
geospaþiale administrate de Consiliul
Judeþean Mureº, dar ºi de contribuþia
sa la implementarea soluþiei geo-
spaþiale a Primãriei din comuna
Nadeº (Mureº)

Un alt element captivant al evenimentu-
lui a fost ºi tradiþionalul concurs de
postere care a urmãrit sã evidenþieze, în
general prin intermediul unei ilustrãri de
tip hartã, cele mai interesante moda-
litãþi de utilizare a unei soluþii geospaþia-
le Intergraph implementate în instituþiile
din România. Dintre cei 10 participanþi
care au expus ºi susþinut lucrarea indivi-
dual, premiul întâi a fost acordat doam-
nei Gabriela Vlad, ºef serviciu la
Primãria Braºov cu posterul ”Prezent,
trecut ºi viitor în Primãria Municipiului
Braºov”. Premiul al doilea a fost acordat
doamnei Ermina Pasãre de la Primãria
Tg. Jiu pentru lucrarea cu titlul ”Zonele
de protecþie ale monumentelor istorice
din Municipiul Tg. Jiu”.    
Premiul al treilea a revenit maiorului
Claudiu Zoicaº de la Inspectoratul 
pentru Situaþii de Urgenþã al judeþului
Bihor ”Criºana”, cu posterul intitulat
”GIS înseamnã timp câºtigat. Timpul
înseamnã viaþã”. 

Gabriel Vasile

Viceprimarulul Braºovului, Adrian Gabor, 
reprezentantul celui mai complex proiect GIS

Audienþa conectatã la prezentãri

Constantin Moga, ºeful direcþiei IT Mureº, 
rãsplãtit pentru efort susþinut ºi perseverenþã


