
Proiectul SIGRIT, pe care l-am prezentat
acum câteva numere în rubrica Lumea
Geospaþialã, s-a încheiat cu succes. La
sfârºitul lunii august a fost semnat ºi acor-
dul pentru înfiinþarea Consorþiului GIS,
care era preconizat sã se înfiinþeze ca pas
ulterior de dezvoltare a proiectului.

L
a iniþiativa Consiliului Judeþean
Constanþa a fost propus un proiect
de realizare ºi completare a bazei
de date tehnice la nivelul judeþu-
lui Constanþa, cu informaþii

privind riscurile la inundaþii pentru zona
geograficã a judeþului Constanþa ºi zona
transfrontalierã a municipalitãþii Dobrich,
din Bulgaria. Soluþia a fost realizatã de un
consorþiu format din douã firme, Inter-
graph Computer Services ºi Expertissa
Constanþa, Intergraph Computer Services
având rolul de lider al asociaþiei.

Sub denumirea „Reducerea riscului la
inundaþii prin dezvoltarea tehnologiilor de
informare ºi comunicare în regiunea trans-
frontalierã”, CJ Constanþa, ISU „Dobro-
gea”, RAJDP Constanþa, RAJA Constanþa
ºi municipalitatea Dobrich au derulat în
comun un proiect cu finanþare Phare, în
cadrul cãruia cea mai importantã compo-
nentã a fost realizarea unui Sistem Infor-
matic Geospaþial pentru Reducerea riscu-
lui la Inundaþii în zona transfrontalierã,
prin dezvoltarea de tehnologii IT, mai pe
scurt, SIGRIT. 

A fost înfiinþat Consorþiul GIS 

Pornind de la experienþa dobânditã în
cadrul proiectului transfrontalier de pre-
venire a riscurilor la inundaþii în judeþul
Constanþa ºi zona gestionatã de Municipa-

litatea Dobrich din Bulgaria, a apãrut ideea
înfiinþãrii unui Consorþiu GIS în regiune,
ca pas ulterior de dezvoltare a proiectului. 

Acordul pentru înfiinþarea acestui con-
sorþiu s-a semnat la sfârºitul lunii august,
între Consiliul Judeþean Constanþa, In-
spectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Do-
brogea, Regia Autonomã Judeþeanã Dru-
muri ºi Poduri Constanþa, SC Regia Au-
tonomã Judeþeanã de Apã Constanþa ºi
Municipalitatea Dobrich. Obiectul Acor-
dului de Colaborare GIS este de a monito-
riza ºi îmbunãtãþi activitãþile geospaþiale
care conduc la maximizarea eficienþei in-
stituþionale a pãrþilor ºi, în final, la o gestiu-
ne mai eficientã a teritoriului administrat.

În acordul de colaborare sunt stipulate
activitãþile care vor putea fi derulate în
cadrul Acordului de colaborare GIS, însã
pãrþile pot efectua ºi alte activitãþi, dar nu
limitativ, acestea putând fi diversificate de
cãtre parteneri. Partenerii pot, de exem-
plu, sã identifice noi proiecte comune pen-

tru dezvoltarea soluþiei (SIGRIT fiind pri-
mul dintre acestea), pot stabili un comitet
al partenerilor ºi grupuri de lucru pe spe-
cialitãþi (reþele, urbanism, situaþii de ur-
genþã, gospodãrire comunalã, integrare eu-
ropeanã etc). De asemenea, se pot identi-
fica parteneri cheie, care pot contribui la
iniþiativele geospaþiale ºi, în acelaºi timp,
partenerii pot identifica ºi pot colabora cu
organizaþii angajate în activitãþi similare.
Partenerii pot organiza întruniri pentru
identificarea oportunitãþilor, stabilirea de
proceduri de lucru, politici de acces la date,
standarde de comunicare, licenþierea pa-
chetelor de date, securitãþi.

Principalele activitãþi pe care ºi le pro-
pun membrii Consorþiului GIS includ ºi
crearea unui mecanism de integrare a da-
telor geospaþiale într-un format standardi-
zat, în vederea constituirii unui fond de
date comun – aceastã activitate presupune
ºi stabilirea unor protocoale de schimb de
baze de date vectoriale – dar ºi agregarea ºi
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actualizarea periodicã a hãrþilor de risc la
inundaþii, în vederea includerii acestora în
planurile de urbanism generale, elaborate
la nivelul unitãþilor administrativ teritori-
ale din judeþul Constanþa ºi municipali-
tatea Dobrich. 

„Acestea sunt primele activitãþi pe care
ºi le propun membrii consorþiului, însã nu
ne vom limita la acestea. Suntem
conºtienþi cã o hartã robustã a teritoriului
stã la baza fundamentãrii deciziilor strate-
gice în privinþa dezvoltãrii regiunii, nu
doar a activitãþilor destinate minimizãrii
riscului la inundaþii, dar trebuie sã în-
cepem cu primul pas. De asemenea, tre-
buie sã precizez cã acest Consorþiu GIS nu
este unul cu termen de finalizare, ci este
un cadru de colaborare inter-instituþio-
nalã, care presupune o colaborare con-
tinuã”, declarã Sevil Sumanariu, directorul
executiv al Direcþiei de Informatizare ºi
Cooperare la Marea Neagrã în cadrul Con-
siliului Judeþean Constanþa.

Proaspãt înfiinþatul Consorþiu GIS
reuºeºte o standardizare a comunicãrii
inter-instituþionale prin conturarea unei
„hãrþi” oficiale ºi unice la nivelul judeþu-
lui, prin stabilirea responsabililor de gene-
rare ºi întreþinere de date geospaþiale, prin
stabilirea procedurilor ºi frecvenþei de
schimb/actualizare de date geospaþiale.
Deosebit de importante sunt ºi încheierea
acordului de asociere ºi agrearea moda-
litãþii în care „harta” poate fi utilizatã pen-
tru scopurile proprii ale membrilor con-
sorþiului ºi de cãtre instituþii terþe.

Oricare dintre pãrþi poate denunþa uni-
lateral acordul, cu respectarea unui termen
de preaviz de 60 zile. Acordul de colabo-
rare nu angajeazã din punct de vedere fi-
nanciar nici una din pãrþile semnatare, iar
orice modificare a acestui acord de cola-

borare va fi valabilã numai atunci când
este convenitã de toate pãrþile. 

Conform acordului, fiecare parte îºi va
desemna prin act administrativ al con-
ducãtorului instituþiei, o persoanã de con-
tact. Secretariatul parteneriatului GIS va fi
asigurat de cãtre Consiliul Judeþean Con-
stanþa.

CJ Constanþa iniþiazã proiectul 
de cadastru general

În cadrul întâlnirii în care s-au semnat
actele de înfiinþare a Consorþiului GIS au
fost anunþate mai multe proiecte, care vor
completa Baza de Date SIGRIT. Fiecare in-
stituþie, conform acordului semnat, ºi-a dat
acceptul de a lucra în continuare cu
SIGRIT ºi îºi va desemna un responsabil,

care va urmãri completarea Bazei de Date
SIGRIT.

Consiliul Judeþean Constanþa a anunþat
iniþierea proiectului de cadastru general
pentru tot judeþul, iar rezultatele proiectu-
lui vor completa ºi corecta Baza de Date
SIGRIT. De asemenea, CJ Constanþa are în
plan un proiect pentru un centru pentru
situaþii de urgenþã la Bãneasa, care va fi
dotat cu infrastructura software a SIGRIT
ca Bazã de date decizionalã. 

Partenerii bulgari, prin municipalitatea
Dobrich, au în derulare un proiect de in-
ventariere a reþelelor de utilitãþi pe tot te-
ritoriul municipalitãþii (nu al regiunii), iar
rezultatele acestui proiect vor intra în Baza
de Date SIGRIT.

Parteneriatul GIS nu este o structurã
închisã. Dacã pãrþile convin, pot fi invitaþi
ca parteneri ºi alte instituþii cu orice formã
de administrare localã, judeþeanã sau re-
gionalã, companii de utilitãþi, oricine care
poate contribui cu informaþii geospaþiale
cheie la iniþiativele geospaþiale de admi-
nistrare a teritoriului.

Drept dovadã, se intenþioneazã deja ex-
tinderea acestui Consorþiu, pentru inclu-
derea ºi a altor parteneri – Direcþia Apelor
Dobrogea Litoral (DADL), Centrul Mete-
orologic Regional Constanþa (ANM -
local), Institutul pentru studii pedologice
(pentru date privind solurile).

� LUIZA SANDU
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�� REZULTATELE PROIECTULUI SIGRIT
• Crearea reþelei de cooperare cu Municipalitatea Dobrich 

• Crearea consorþiului GIS 

• Crearea Centrului Judeþean de prevenire a situaþiilor de urgenþã 

• Specializarea personalului care va avea capacitatea sã utilizeze mijloace
moderne în apãrarea împotriva inundaþiilor – 20 de persoane din interi-
orul tuturor instituþiilor implicate, în cadrul a trei sesiuni de instruire

• Realizarea a douã seminarii de informare, unul la Constanþa ºi altul la
Dobrich

• Pagina Web a proiectului 

• Tipãrirea a 4.000 de fluturaºi de informare 

• Realizarea unui clip media 
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