
GIS – Lumea Geospaþialã

D
e câte ori nu ne-am întrebat
mergând pe unele din
strãzile capitalei, de ce oare
nu putem avea ºi noi un oraº
mai frumos, mai curat, mai

civilizat, mai plin de verdeaþã ºi lista
«mai»-urilor poate continua multã
vreme, în funcþie de nivelul de exigenþã
al plimbãreþului care îºi pune aceastã
întrebare. Din fericire, nu ar fi singurul
pe care îl preocupã aceastã problemã.
Conform atribuþiilor sale prevãzute de
lege, Primãria Municipiului Bucureºti
este instituþia responsabilã de reorgani-
zarea oraºului, iar echipa de la Centrul
de Planificare Urbanã a început sã con-
tureze cu 15 ani în urmã un plan de
reorganizare ºi dezvoltare durabilã a
oraºului ºi a zonelor limitrofe. 

Conceptul PATZ sau Proiectul de
Administrare Teritorialã ºi Zonalã,
respectiv de conturare a Zonei
Metropolitane a demarat în perioada
1990-1993 ºi  a continuat  pânã în
2000, în aceastã perioadã desfãºurân-
du-se diferite studii de naturã sã
dezvãluie relaþia dintre capitalã ºi
zonele sale de susþinere precum ºi un
tablou complet al caracteristicilor
geografice, economice ºi demografice
pe care sã se întemeieze planul de dez-
voltare. 

Au urmat studii sectoriale: demo-
grafie, mediu, administrativ, transpor-
turi, telecomunicaþii ºi în general, tot
ceea ce presupune un plan de amena-
jare al teritoriului. Acestea au completat
prima etapã a proiectului, încheiatã în
2004 ºi finalizatã cu elaborarea mod-
elului de dezvoltare integratã a teritoriu-
lui metropolitan, în conformitate cu
interesele oraºului-capitalã Bucureºti,
aria de studiu cuprinzând teritoriul
administrativ al Municipiului Bucureºti
ºi teritoriul zonei metropolitane – identi-
ficat ºi delimitat prin studiu.

În cea de-a doua etapã ºi cea în
care se aflã acum proiectul, are loc con-
sultarea tuturor actorilor urbani,
rafinarea ºi verificarea acurateþei
datelor etapei I, furnizate de instituþiile
specializate ale statului (de nivel cen-
tral ºi local), obþinerea consensului
tuturor entitãþilor administrative cu
privire la stabilirea prioritãþilor, pro-
gramelor ºi proiectelor de dezvoltare. 

Scopul proiectului

Stabilirea strategiei de dezvoltare a
zonei metropolitane a municipiului
Bucureºti  

Realizarea unui parteneriat urban –
periurban pentru accesarea fondurilor
de finanþare prin programe inter-
naþionale de dezvoltare (PHARE,
SAPARD, ISPA etc.), condiþie de aderare
la Uniunea Europeanã (UE);

Consultarea administraþiile locale,
judeþene, naþional, internaþional  (euro-
pean) în interesul local / judeþean /
naþional / european în contextul dez-
voltãrii durabile - parteneriat între spe-
cialiºtii echipei de proiect ºi reprezen-
tanþii administraþi-
ilor locale, judeþene,
naþionale, organis-
melor europene;

Printre propune-
rile concrete ale
proiectului se gã-
sesc:

• Crearea centurii
verde – galbenã în
jurul capitalei pe
teritoriul a 3 oraºe
ºi 79 de comune

• Delimitarea zonei
centurii verzi-gal-

bene s-a fãcut þinându-se seama de lim-
itele naturale ale teritoriului ca ºi de lim-
itele administrative. Sunt astfel, aºa
cum am precizat, unitãþi administrativ-
teritoriale care intrã în întregime sau
numai parþial în aceastã zonã. În acest
fel se va putea crea un spaþiu de echili-
bru cu rol benefic pentru locuitorii capi-
talei care suferã în prezent de condiþii
foarte proaste de mediu ºi totodatã se
vor crea condiþii de concentrare a dez-
voltãrii în intravilanul Bucureºtiului
unde este necesarã o dezvoltare impor-
tantã a echipãrii ºi a calitãþii locuirii. 

Dezvoltarea Parcurilor Regionale
dupã modelul german Berlin-
Brandenburg.

Acest concept de parc regional din
preajma unei metropole, promovat în
Germania, s-a bucurat de un real suc-
ces în ultimul deceniu, cãci urmãreºte
în spirit european armonizarea intere-
selor utilizatorilor cu reglementãrile
existente privind ocrotirea naturii în
general ºi a rezervaþiilor de peisaj, în
particular ºi asigurarea unei dezvoltãri
durabile prin componente economice ºi
social-recreative în folosul tuturor. 

P.A.T.Z. sau Bucureºtiul ca un parc
O soluþie geospatialã - instrument de lucru pentru 

dezvoltarea zonei metropolitane

Maria Viºan, Intergraph Computer Services România, coordonator proiect PATZ
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Trebuie sã amintim ºi câteva dintre
beneficiile aºteptate, în lipsa cãrora
consensul factorilor implicaþi ar fi mai
dificil de obþinut. Într-o ierarhie aleato-
rie este vorba de:
– valorificarea potenþialului economic

existent 
– crearea de noi locuri de muncã ºi

oportunitãþi recreaþionale
– revalorificarea zonelor cu tradiþie ca

spaþii recreaþionale 
– ridicarea la nivelul cerut de concep-

tul de parc regional ºi a zonelor care
nu au un potenþial atractiv (gãsirea
soluþiilor pentru îmbunãtãþirea
peisajului, încurajarea iniþiativelor
locale etc) 

– stimularea investiþiilor private ºi
realizarea unui cadru atractiv de
locuire (creºterea economicã în
zonele parcurilor regionale; dez-
voltarea controlatã a construcþiilor
etc)

– eliminarea etapelor intermediare
pentru accesarea fondurilor de
finanþare externe prin colaborare
teritorialã;

– îmbunãtãþirea calitãþii vieþii tuturor
locuitorilor capitalei ºi a zonelor
limitrofe.

GIS în ecuaþia PATZ

În acest punct cititorii se pot
întreba, ºi pe bunã dreptate, ce cautã
un articol cu aceastã temã într-o rubricã
dedicatã soluþiilor geospaþiale. Ei bine,
soluþia informaticã existã, ba mai mult
se constituie într-o componentã impor-
tantã a proiectului, urmând sã devinã
un instrument de lucru foarte util
pentru toþi cei implicaþi în dezvoltarea ºi
constituirea zonei metropolitane.

Proiectul a fost coordonat din punct
de vedere logistic de Intergraph
Computer Services, in calitate de
contractor principal, dar si de integrator
de date,  la cererea primariei. Din
echipa interdisciplinara care a partici-
pat la dezvoltarea acestui proiect fac
parte  Centrul de Cercetare a Mediului
ºi Efectuarea Studiilor de impact din
cadrul Universitãþii Bucureºti, IHS
Romania ºi Institutul de Economie
Naþionalã al Academiei Române.
Coordonarea ºtiinþificã a proiectului a

fost realizatã de domnul profesor doctor
Ioan Ianoº (CICADIT) ºi de domnul arhi-
tect ªerban Nãdejde (Urban Proiect),
alãturi de Primãria Municipiului
Bucureºti.

Pentru cã, dacã scopul funcþional al
proiectului a fost colectarea ºi sinteti-
zarea datelor referitoare la acest terito-
riu de la parteneri pe domenii specifice,
rezultatul instrumental a fost înche-
garea unei baze de date unice care
alimenteazã soluþia geospaþialã care

permite reprezentarea spaþialã a aces-
tora, precum ºi vizualizarea ºi interpre-
tarea acestora în analize complexe.

Aceste analize sunt doar câteva
exemple care vor fi reluate ºi îmbogãþite
la momentul delimitãrii parcurilor
regionale ºi care vor fi dezbãtute împre-
unã cu participanþii din zona studiatã în
cadrul întâlnirilor de lucru care vor avea
loc pe parcursul proiectului. Dupã
finalizarea dezbaterilor din teritoriu, vor
fi fãcute publice hãrþile cu propunerile
de dezvoltare acceptate de toate
unitãþile administrative. Pe baza aces-
tora, dar ºi a analizelor furnizate de
soluþia geospaþialã, investitorii îºi vor
putea fundamenta politicile de investiþii
intr-un cadru stabil ºi coerent, folosind
informaþii centralizate, corecte ºi actua-
lizate. Cu ajutorul analizelor generate
de soluþia geospaþialã, deciziile investi-
torilor vor fi fundamentate pe tablouri
de bord obiective, concrete, detaliate,
actuale, dar mai ales complete. Astfel,
potenþialul investitor, cu ajutorul datelor
furnizate de primãrie, va putea identifica
imediat punctele tari ºi slabe ale proiectului

sãu, raportul cost-eforturi, oportunitãþile ºi
dezavantajele precum ºi realismul acestuia.

Tipuri de analize

Printre zecile de analize realizate în
cadrul studiului amintim: distribuþia
spaþialã a arealelor cu disfuncþionalitãþi
în gestiunea calitativã a resurselor de
apã, harta tematicã a presiunii umane
exprimatã prin ponderea terenurilor
arabile din agricol, harta situaþiei exis-

tente a cadrului natu-
ral ºi patrimoniului,
distribuþia aºezãrilor
din zona metropoli-
tanã pe categorii de
mãrime demograficã,
analize ale infrastruc-
turilor tehnice ale teri-
toriului (alimentare cu
apã, canalizare, ali-
mentare cu energie
electricã ºi gaze natu-
rale  etc), structura acti-
vitãþilor ºi zonificarea
teritoriului în ceea ce
priveºte terenul agri-
col, activitãþile turis-
tice, reþelele de teleco-

municaþii, echiparea ºi dotarea  socialã,
resursele economice ºi multe altele.

Într-o primã fazã, soluþia a fost
implementatã în cadrul ºi pentru
utilizarea CPU, dar, la sfârºitul studiului,
toate datele vor fi introduse în baza de
date a PMB, ceea ce va permite pe de o
parte încorporarea zonei metropolitane
în zona Bucureºti, dar ºi analize com-
plexe a întregii zone pe baza aceloraºi
indicatori. Astfel, rapoarte care în
momentul de faþã nu pot fi realizate
decât în manierã globalã, vor ajunge la
niveluri de detaliere ºi concreteþe care
vor permite diagnostice mult mai real-
iste ºi mai subtile ale fiecãrei zone ana-
lizate, nu numai la nivelul regiunii mari.

Aceastã iniþiativã a PMB este efortul
cel mai de anvergurã realizat de o
administraþie publicã în acest domeniu,
ºi reprezintã un pas important în
obþinerea sinergiei de lucru dintre acti-
vitãþile sectorului de stat ºi cel privat,
beneficã pentru dezvoltarea zonei
metropolitane.


