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Proiect GIS 
pentru atragerea turiºtilor

Consiliul Judeþean Mehedinþi, în partene-

riat cu Primãria Kladovo din Republica Ser-

bia ºi cu Asociaþia SPEO ALPIN MH, a im-

plementat între septembrie 2007-noiem-

brie 2008 proiectul RO2005/017-

538.01.01.11 - Digital world – support

for joint promotion of tourist attractions

on both sides of the Danube” – harta vir-

tualã inteligentã, finanþat de Uniunea Eu-

ropeanã, prin Programul de vecinãtate

România-Serbia 2005. 

D
ouã din motoarele importante
care au generat iniþiativa sunt
încurajarea turismului local ºi
identificarea oportunitãþilor
de afaceri ºi atragerea investi-

torilor pentru dezvoltarea infrastruc-
turii ºi a economiei zonei.

Prin modernizarea centrelor de in-
formaþii turistice din România ºi Serbia,
proiectul vizeazã creºterea numãrului
de turiºti din cele douã þãri, dar ºi a
numãrului turiºtilor strãini. Promovarea
potenþialului turistic al zonei ºi oferirea
unor servicii moderne de orientare a
turiºtilor sunt douã dintre metodele
alese. 

De ce un parteneriat cu regiunea
Kladovo din Serbia?

„Drobeta Turnu-Severin ºi Kladovo
sunt un exemplu pozitiv de colaborare
pe graniþã ºi Dunãre, Consiliul Judeþean
Mehedinþi ºi municipalitatea Kladovo
având deja implementate în parteneriat
proiecte de cooperare transfrontalierã”,
precizeazã AAmmaalliiaa  VViiººaann,,  CCoonnssiilliiuull
JJuuddeeþþeeaann  MMeehheeddiinnþþii..  

Aplicaþia a fost creatã în primul rând
pentru informarea turiºtilor care doresc
amãnunte despre programul de vizitare
al unor obiective turistice, trasee cãtre
diverse obiective, locuri de cazare etc.
Un alt obiectiv al hãrþii publice in-
teligente constã în oferirea unui mijloc
gratuit de promovare a serviciilor
diferitelor companii ºi instituþii impli-
cate în deservirea turiºtilor, dar ºi o
sursã centralizatã de informaþii corecte

ºi actualizate pentru cei care doresc sã
investeascã în astfel de servicii în
regiunea Mehedinþi-Kladovo.

Ce înseamnã harta inteligentã?

Amalia Viºan afirmã cã site-ul nu
este echivalentul unui simplu ghid tu-
ristic, aceeaºi interfaþã deservind mai
multe tipuri de utilizatori. 

„Am încercat sã oferim o interfaþã
cât mai intuitivã (disponibilã atât în
românã, cât ºi în englezã ºi sârbã) toc-
mai pentru a fi uºor de utilizat atât de
cãtre turistul obiºnuit, cât ºi de presta-
torul de servicii care doreºte sã îºi pro-

moveze serviciile prin intermediul 
sitului, dar ºi pentru potenþialul in-
vestitor care doreºte informaþii eco-
nomice relevante pentru studiile de
fezabilitate. Din aceeaºi hartã, prin se-
lectarea locaþiei de interes ºi alegerea
funcþiei dorite, poþi dupã caz, fie sã
consulþi datele dorite (dacã eºti turist),
fie sã le introduci (cazul firmelor de
servicii), fie sã le analizezi (dacã eºti in-
vestitor). Un alt diferenþiator faþã de

simplele hãrþi turistice existente pe
web la ora actualã sunt funcþiile supli-
mentare oferite de site-ul nostru: mã-
surarea distanþei, introducerea de mar-
caje grafice, trimiterea automatizatã
prin e-mail a rezultatului analizelor
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etc.”, mai spune reprezentanta Consi-
liului Judeþean Mehedinþi.

Probleme de implementare

Cea mai mare consumatoare de timp
a fost activitatea de selecþie ºi filtrare a
datelor obþinute ºi a relevanþei acestora
pentru vizitatori, spune Amalia Viºan.
Problema a fost rezolvatã datoritã
strategiei aplicate. 

„Am încãrcat în aplicaþie doar datele
de interes turistic, astfel încât sã nu exis-
te un caracter prea general al infor-
maþiei prezentate. Filtrarea ºi clasifi-
carea datelor pe categorii de interes a
fost masiv influenþatã ºi de perspectiva
investitorilor, cu care ne-am consultat
îndeaproape în faza de analizã a proiec-
tului. Ca urmare a standardizãrii pe ca-
tegorii a obiectivelor, am reuºit sã colec-
tãm datele mult mai eficient, deoarece
pe fiecare categorie au fost identificaþi
responsabili. Aceºtia culeg, introduc ºi
valideazã datele respective, ceea ce oferã
posibilitatea unui control mai riguros al
datelor introduse. O menþiune specialã
meritã una din sursele principale de
date, mai precis Proiectul Life Nature,

la care Consiliul Judeþean Mehedinþi a
fost partener, coordonat de doamna pro-
fesor universitar Maria Pãtroescu, cãreia
îi ºi mulþumesc public pentru ajutorul ºi
sprijinul deosebit acordat prin fur-
nizarea bazei de date geospaþiale a par-
cului natural Porþile de Fier”, adaugã
AAmmaalliiaa  VViiººaann..  

O altã problemã a fost integrarea în
aceeaºi aplicaþie a unei multitudini de
informaþii obþinute în formate foarte
diferite între ele, atât rastru, cât ºi vec-
tor, din România ºi din Serbia. 

„În depãºirea acestei etape, meritul
principal revine echipei Intergraph
Computer Services care, deºi nu era
obligatã prin contract sã facã asta, a avut
rãbdarea sã analizeze toate tipurile de
informaþiii, sã le structureze ºi sã iden-
tifice cele mai eficiente metode de pre-

lucrare ºi conversie, astfel încât rezul-
tatul sã fie o bazã de date unitarã”, ex-
plicã AAmmaalliiaa  VViiººaann..

Cum poate fi îmbunãtãþitã harta?

În momentul de faþã, Consiliul
Judeþean are în vedere mai multe di-

recþii de îmbunãtãþire a performanþelor
aplicaþiei de hartã turisticã: postarea
linkului cãtre aplicaþie într-un loc mai
vizibil pe site-ul Consiliului Judeþean
Mehedinþi (www.sejmh.ro - în mo-
mentul de faþã calea de acces cãtre apli-
caþie este greoaie), organizarea de acþi-
uni de popularizare a aplicaþiei în ve-
derea creºterii gradului de utilizare a
acesteia de cãtre cetãþeni; introducerea
tuturor informaþiilor în structura bazei
de date; îmbunãtãþirea infrastructurii
hardware; îmbunãtãþirea calitãþii infor-
maþiilor pe mãsura obþinerii acestora
din surse noi de date; adãugarea unei
funcþionalitãþi de afiºare a obiectivelor
turistice pe tipuri de obiective (cultu-
rale, religioase, restaurante, autogãri
etc); introducerea traseelor ºi orarele
mijloacelor de transport în comun ce
au autorizaþie de transport în zona
vizatã.

„Este important de menþionat cã
aplicaþia contribuie ºi la îmbunãtãþirea
activitãþii interne a funcþionarilor Con-
siliului Judeþean Mehedinþi, prin
folosirea funcþionalitãþilor de mãsurare
distanþã, cãutare localitate, cãutare
obiectiv etc.”, conchide AAmmaalliiaa  VViiººaann..

Harta virtualã – „Digital world – sup-
port for joint promotion of tourist attrac-
tions on both sides of the Danube” – este
accesibilã pe portalul de informaþii al ad-
ministraþiei publice din judeþul Mehe-
dinþi, www.sejmh.ro, secþiunea Consi-
liul Judeþean-Turism-Hartã turisticã
(http://hip.sejmh.ro/hip/).
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