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Pentru administraþiile locale sau alte insti-
tuþii care intenþioneazã sã achiziþioneze o
soluþie geospaþialã într-un viitor mai mult
sau mai puþin îndepãrtat ne-am gândit sã
vã oferim în numãrul de luna aceasta
câteva informaþii cu privire la ce sã vã
aºteptaþi atunci când decideþi sã imple-
mentaþi o astfel de soluþie în instituþia în
care vã desfãºuraþi activitatea, precum ºi
rãspunsuri la câteva întrebãri frecvente pe
care un viitor beneficiar ºi le pune in-
evitabil înainte de demararea unui astfel
de proiect.

Ce este un sistem geospaþial?

Un sistem geospaþial poate fi descris
ca un sistem de gestiune a unei baze de
date, care prezintã utilizatorului datele
într-un mod grafic interactiv ºi intuitiv.
O componentã esenþialã a sistemului
este abilitatea de a produce date grafice
atât pe ecran, cât ºi pe hârtie, oferind
rezultatele analizelor oamenilor de de-
cizie care alocã resursele. Pentru a fi efi-
cient ºi util, un sistem geospaþial trebuie
sã se integreze în strategia de business a
organizaþiei ce va implementa acest sis-
tem informatic. În mod ideal, baza de
date geospaþiale ar trebui sã fie una
unicã, din care sã se „hrãneascã” cu date
toate celelalte sisteme sau aplicaþii ale
instituþiei care comunicã între ele fãrã
conversii manuale sau hopuri, astfel
încât toate informaþiile sã curgã fluent

pe fluxurile de lucru, între departamente
ºi la orice nivel.

Cum pot finanþa 
un astfel de proiect?

Nu este necesar ca banii pentru o
soluþie geospaþialã sã provinã din buge-
tul propriu, nici total, nici parþial. In-
formatizarea geospaþialã este deja pe lista
standardelor obligatorii cerute de Uni-
unea Europeanã, iar directiva INSPIRE
pune un accent suplimentar pe dotarea
tuturor organizaþiilor publice care ges-
tioneazã informaþie geospaþialã cu astfel
de aplicaþii. De aceea, existã nenumãrate
fonduri de finanþare pentru proiecte de
genul acesta, multe dintre ele neram-
bursabile. Introduceþi în motorul 
de cãutare Google cuvintele cheie „surse
de finanþare proiecte geospaþiale” ºi 
veþi avea un bun punct de pornire. 
De asemenea, pe site-uri precum:
hhttttpp::////wwwwww..aaddrrnnoorrddeesstt..rroo//iinnddeexx..pphhpp??ppaa
ggee==ccaattaalloogg__ssuurrssee__ffiinnaannttaarree;;  hhttttpp::////wwwwww..
aaddrrcceennttrruu..rroo//DDeettaalliiuu..aassppxx??tt==PPFFCCaattaalloogg;;
hhttttpp::////ffoonndduurrii..mmccssii..rroo//??qq==nnooddee sau puteþi
gãsi liste utile ale surselor de finanþare
disponibile pentru instituþiile publice din
România.

E important caietul de sarcini 
pentru succesul proiectului meu?

Caietul de sarcini este crucial. Ar tre-
bui dedicatã o serie de articole pentru a
atinge mãcar cele mai importante as-
pecte ale întocmirii unui bun caiet de
sarcini. Ne vom opri aici doar la câteva.

O analizã detaliatã a tuturor func-
þionalitãþilor pe care doriþi ca aplicaþia sã
le ofere va mãri ºansele de succes ale
proiectului. Dacã organizaþia nu dispune
de specialiºti care sã poatã realiza aceastã
analizã, o idee bunã poate fi ºi angajarea
unei firme de consultanþã care sã facã
asta pentru dumneavoastrã. Dacã acest
lucru nu e posibil, încercaþi cel puþin sã
includeþi o listã cât mai detaliatã a pro-
blemelor pe care vi le doriþi a fi rezol-
vate de sistem ºi acordaþi o atenþie spe-
cialã experienþei furnizorului de soluþie
geospaþialã.

Este esenþial ca implementatorul sã
nu fie un simplu dezvoltator software, ci
o firmã care sã fie capabilã sã înþeleagã
modelul de business al clientului, fluxu-
rile de lucru ºi obiectivele finale ale im-
plementãrii. Un furnizor care se aflã deja
în partea de sus a curbei de învãþare pe
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�� INTEROPERABILITATE
Capacitatea sistemelor sau a componentelor de a face schimb de date cu alte
componente sau sisteme sau de a funcþiona în mai multe medii. În domeniul
geospaþial, interoperabilitatea este necesarã pentru ca un utilizator care
foloseºte o aplicaþie de la un vendor sã poatã studia date compilate cu o apli-
caþie geospaþialã provenitã de la un vendor diferit. Acest aspect trebuie cuprins
în caietele de sarcini. Aplicaþia care urmeazã a fi implementatã trebuie sã 
satisfacã standardele moderne de interoperabilitate nu doar pentru cã nu 
vã „þine legat” de un furnizor anume, dar ºi pentru a putea utiliza date din cele
mai variate surse fãrã consum suplimentar de timp ºi/sau alte resurse.
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domeniul dumneavoastrã nu numai cã va
avea soluþiile cele mai bune pentru pro-
blemele cu care vã confruntaþi, dar va ºi
scurta considerabil timpul necesar pentru
punerea pe picioare a proiectului. În ca-
ietul de sarcini, aceastã filtrare a furnizo-
rilor se poate face prin solicitarea de ex-
perienþã specificã fie în industrie, fie
chiar în implementãri de soluþii similare.
Cereþi descrieri de proiecte, recomandãri
de la client ºi orice alte referinþe care vã
pot ajuta sã vedeþi cât de bine cunosc par-
ticipanþii la licitaþie domeniul dumnea-
voastrã. Dacã organizaþia dumneavoastrã
nu e unicã, unii furnizori pot avea soluþii
întregi deja configurate pe specificul flu-
xurilor de lucru pe care le utilizaþi deja.

Cu ce populez baza de date? 
Îmi trebuie date noi 
sau pot folosi ceea ce am?

De cele mai multe ori rãspunsul este:
„Amândouã”. Un furnizor bun de soluþii
geospaþiale îºi va ajuta beneficiarul sã uti-
lizeze toate datele pe care le are deja ºi va
gãsi cele mai eficiente soluþii de introdu-
cere a acestora în baza de date, indiferent
dacã este vorba de date din Autocad, Ex-
cell, Word sau alte aplicaþii similare ori
pur ºi simplu sunt pe hârtie. Evitaþi acei
furnizori care vã încurajeazã sã aruncaþi

la gunoi datele vechi ºi sã culegeþi altele
noi pe motiv cã cele vechi sunt incompa-
tibile cu noile aplicaþii. Alegeþi un
partener care are mai mult respect pen-
tru timpul ºi bugetul dumneavoastrã. 
Existã soluþii pentru aceste probleme, iar
furnizorii cu experienþã le cunosc.

Ce fel de instruire 
îmi este necesarã?

Desigur, sesiunile de instruire sunt
solicitate/cuprinse în orice proiect. De
multe ori, însã, sunt necesare sesiuni su-
plimentare de instruire pentru angajaþi
noi sau pentru aducerea la zi a celor
vechi. Nu vã sfiiþi sã solicitaþi/prevedeþi
sesiuni de instruire pentru utilizatorii
soluþiei dupã o vreme de utilizare, în plus
faþã de cele obligatorii de la predarea
aplicaþiei. De cele mai multe ori, dupã
câteva luni de utilizare, apar multe as-
pecte noi, iar o instruire organizatã vã
poate ajuta utilizatorii sã atingã norme
noi de eficienþã în timpi mult mai scurþi
decât dacã s-ar descurca singuri.

Am nevoie de mentenanþã?

Despre mentenanþã am mai scris de
curând, însã, cum subiectul este pe cât
de neglijat, pe atât de important, o sã

reamintim câteva aspecte ºi aici. Înainte
de a lua o decizie pe acest subiect, discu-
taþi cu funizorul ales condiþiile contrac-
tului de mentenanþã standard ºi analizaþi
cu grijã serviciile incluse. Un contract
bun de mentenanþã vã poate proteja de
cheltuieli suplimentare semnificative ºi
de multã bãtaie de cap, chiar în lipsa
unor probleme ale aplicaþiei. Unele con-
tracte de mentenanþã includ chiar up-
grade-uri la licenþele folosite ºi vã pot
ajuta pe termen lung.

Ce fac mai departe?

Nu vã temeþi sã acceptaþi cã aveþi
nevoi geospaþiale suplimentare, chiar
dupã ce proiectul a fost implementat.
Mulþi manageri de proiect pleacã din
capul locului de la aceastã premisã ºi îºi
fac planuri în etape, pe termen lung, di-
vizând resursele ºi efortul în mai multe
etape, în mai multe proiecte. Fiþi
pregãtit sã concepeþi proiecte noi care sã
rãspundã cerinþelor noi ale organizaþiei,
ale economiei, ale legislaþiei. ªi, dacã
primul proiect implementat a fost con-
struit pe o arhitecturã deschisã ºi re-
spectã toate standardele moderne de in-
teroperabilitate, nu vã va fi greu sã îl
continuaþi fãrã sã fie nevoie sã
refaceþi/reconstruiþi/înlocui prea mult.
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�� LICENÞÃ GEOSPAÞIALÃ
Dreptul de utilizare a unei aplicaþii
geospaþiale acordat de compania
dezvoltatoare. Licenþele pot fi
temporare (cele de evaluare, acor-
date gratuit pentru utilizare timp
de 30 de zile) sau definitive (acor-
date contra cost pe viaþã). Nu
este necesar sã cumpãraþi o li-
cenþã pentru a vedea dacã agreaþi
o tehnologie sau alta. De cele mai
multe ori, companiile furnizoare
de tehnologie geospaþialã vã pot
oferi aplicaþiile dorite în regim de
evaluare, adicã le puteþi instala ºi
utiliza o perioadã pentru a vã da
seama dacã vã satisfac cerinþele.
De obicei, este necesarã doar o
cerere la firma furnizor pentru a
primi aplicaþiile.


