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Constanþa pune bazele 

celui de-al doilea
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Pornind de la experienþa dobânditã în

cadrul proiectului transfrontalier de pre-

venire a riscurilor la inundaþii în judeþul

Constanþa ºi zona gestionatã de Munici-

palitatea Dobrich din Bulgaria, unde s-a

creat un cadru în care mai multe companii

comunicã între ele informaþii geospaþiale,

a apãrut ideea înfiinþãrii unui Consorþiu

GIS în regiune. Sevil Sumanariu, director

executiv Direcþia de Informatizare ºi Co-

operare la Marea Neagrã, Consiliul

Judeþean Constanþa, a vorbit revistei Mar-

ket Watch despre acest nou proiect.

Cum s-a nãscut ideea unui 
Consorþiu GIS?

Ideea a pornit de la înþelegerea
corectã a realitãþii: existã mai multe
instituþii publice cu atribuþii în dome-
niul gestiunii teritoriului judeþului
Constanþa, iar atunci când este vorba
de acelaºi teritoriu primul lucru care le
uneºte este harta care descrie teritoriul
comun. Bineînþeles cã fiecare dintre
aceste instituþii are activitãþi ºi roluri
diferite, dar primul lucru pe care îl are
în comun cu celelalte este acelaºi teri-
toriu: judeþul Constanþa. Prin urmare,
fundamentul natural al unei reale co-
laborãri inter-instituþionale este o
hartã comunã a teritoriului judeþului
Constanþa. O hartã, la fel ca ºi o imag-
ine, valoreazã cât o mie de cuvinte.

Însã ea poate genera ºi pierderi, dacã
fiecare instituþie încearcã sã-ºi
genereze o proprie hartã (imagine)
asupra aceluiaºi teritoriu. Prin urmare,
din nevoia de a asigura acelaºi funda-
ment geografic de raportare, am iniþiat
demararea unui Consorþiu GIS.

Care sunt instituþiile fondatoare 
ale consorþiului? 

Instituþiile fondatoare ale acestui
consorþiu sunt: Consiliul Judeþean
Constanþa, Inspectoratul Judeþean pen-
tru Situaþii de Urgenþã Constanþa,
Regia Autonomã Judeþeanã Drumuri ºi
Poduri Constanþa, Regia Autonomã
Judeþeanã de Apã Constanþa, Munici-
palitatea Dobrich.

Vizaþi ºi alþi membri în viitor?

Consorþiul GIS nu este un club în-
chis, lista membrilor fiind deschisã ºi
pentru alte instituþii care pot aduce va-
loare adãugatã în efortul de a genera un
fond de hartã comun al teritoriului
judeþului Constanþa. Membrii fondatori
ai Consorþiului GIS au în comun ºi fap-
tul cã au fost membri în cadrul proiectu-
lui „Sistem informatic pentru reducerea
riscului la inundaþii în zona trans-
frontalierã prin dezvoltarea de teh-
nologii IT – SIGRIT”.

Care este zona geograficã care face
obiectul Consorþiului GIS?

Zona geograficã vizatã de Consorþiul
GIS nu se limiteazã doar la teritoriul
judeþului Constanþa. Atât participant la
proiectul SIGRIT, cât ºi membru fonda-
tor al Consorþiului GIS, este Municipa-
litatea Dobrich din Bulgaria. Prin ur-
mare, zona geograficã vizatã de Con-
sorþiul GIS este teritoriul Constanþa -
Dobrich.

Care sunt activitãþile pe care 
ºi le propun membrii 
în cadrul Consorþiului GIS?

Principalele activitãþi pe care ºi le
propun membrii Consorþiului GIS in-
clud:

� crearea unui mecanism de inte-
grare a datelor geospaþiale într-un
format standardizat, în vederea
constituirii unui fond de date
comun; aceastã activitate pre-
supune ºi stabilirea unor proto-
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coale de schimb de baze de date
vectoriale.

� agregarea ºi actualizarea periodicã
a hãrþilor de risc la inundaþii în ve-
derea includerii acestora în planu-
rile de urbanism generale elaborate
la nivelul unitãþilor administrativ
teritoriale din judeþul Constanþa ºi
municipalitatea Dobrich.

Acestea sunt primele activitãþi pe
care ºi le propun membrii consorþiului,
însã nu ne vom limita la acestea. Sun-
tem conºtienþi cã o hartã robustã a teri-
toriului stã la baza fundamentãrii de-
ciziilor strategice în privinþa dezvoltãrii
regiunii, nu doar a activitãþilor destinate
minimizãrii riscului la inundaþii, dar
trebuie sã începem cu primul pas. De
asemenea, trebuie sã precizez cã proiec-
tul Consorþiului GIS nu este un proiect
cu termen de finalizare, ci este un cadru
de colaborare inter-instituþionalã care
presupune o colaborare continuã.

Se intenþioneazã ºi oferirea de ser-
vicii în exteriorul Consorþiului GIS?

În mod cert vor exista ºi servicii pen-
tru exteriorul Consorþiului GIS. ªi asta
pentru cã toþi membrii consorþiului
considerã cã o hartã completã ºi actualã
are rolul unei infrastructuri infor-
maþionale a teritoriului. Prin urmare, ea
va trebui sã deserveascã întreaga comu-
nitate prin mult mai multe activitãþi
decât cele acoperite de membrii fonda-
tori ai consorþiului.

Care este poziþionarea Consorþiului
GIS faþã de iniþiativa INSPIRE?

În mod cert, principiile INSPIRE
sunt partajate ºi de membrii Consorþiu-
lui GIS. Directiva INSPIRE prevede
obligativitatea conturãrii la nivel
naþional a unor baze de date care sã
conþinã un numãr minimal de straturi
de informaþii geospaþiale, date care vor
trebui sã fie accesibile prin utilizarea
unor tehnologii geospaþiale bazate pe
standarde internaþionale. Astfel, odatã
conturatã baza de date geospaþialã care
va descrie teritoriul de interes, vor fi
disponibile interfaþãri cãtre exterior,
prin care sã se expunã informaþiile
geospaþiale conform cerinþelor legale

care urmeazã a fi adoptate ºi de cãtre
România. Acest lucru va fi unul simplu,
deoarece încã de la momentul actual
structura de date geospaþiale vizatã de
Consorþiul GIS este una cu o granulari-
tate mult mai finã comparativ cu ce-
rinþele INSPIRE. Prin urmare, la mo-
mentul la care Directiva INSPIRE va fi
pe deplin asimilatã de legislaþia
româneascã, noi nu vom avea altceva de
fãcut decât sã agregãm informaþiile de
detaliu pe care le vom deþine. Iar din
punct de vedere tehnologic afirmãm cã,
încã de la bun început, cuvântul de or-
dine pentru noi a fost „standardizare”.
Prin urmare, considerãm cã investiþia
noastrã în date ºi tehnologii geospaþiale
este protejatã pe termen lung.

Care sunt planurile 
pe termen scurt ºi lung 
ale Consorþiului GIS?

Primul pas, care este ºi cel mai difi-
cil, este sã punem bazele Consorþiului
GIS ºi sã facem funcþionale mecanis-
mele de agregare ºi actualizare a fondu-
lui de hartã. Acestea sunt necesare pen-

tru a produce primele rezultate concrete
ºi palpabile ale viziunii noastre. Trebuie
sã precizez cã, în aceastã fazã de contu-
rare a bazelor Consorþiului GIS, un efort
însemnat a fost alocat pentru conturarea
activitãþilor din cadrul consorþiului într-
o manierã care sã permitã corelarea cât
mai facilã ale acestora cu activitãþile
curente din interiorul instituþiilor mem-
bre. Ideea de bazã este armonizarea cât
mai bunã a activitãþilor, astfel încât
apartenenþa la consorþiu sã fie perceputã
mai degrabã ca o extensie fireascã a ac-
tivitãþii curente ºi nu ca o preocupare în
plus. Prin urmare, a fost conturatã o di-
agramã detaliatã de relaþii între acti-
vitãþile din fiecare instituþie membrã,
categorii de informaþii geospaþiale par-
tajate ºi categorii de informaþii
geospaþiale accesate. Aceastã analizã a
fost necesarã atât pentru a evidenþia re-
sponsabilitãþile ºi beneficiile fiecãrui
membru, cât ºi pentru a corela cât mai
bine activitãþile consorþiului cu cele ale
propriei instituþii. Planurile pe termen
mediu sunt deja ambiþioase, pentru cã
nu ne putem permite sã aºteptãm. Nu
doar activitãþile curente genereazã o
presiune mare asupra membrilor prin
nevoi care cresc de la o zi la alta, dar mai
ales procesul de descentralizare demarat
de actualul guvern, care are ca efect
creºterea autonomiei decizionale, finan-
ciare ºi patrimoniale pe plan local. Toate
acestea prezintã provocãri noi pentru
administraþia publicã localã, iar Con-
sorþiul GIS este una dintre armele cu
care judeþul Constanþa îºi propune sã
lupte.

� LUIZA SANDU

�� CONSORÞIU GIS LA ORADEA
Ideea înfiinþãrii unui Consorþiu GIS nu este singularã ºi nici nouã. În 2002, 
pentru a administra mai eficient teritoriul oraºului ºi împrejurimile, municipali-
tatea din Oradea a înfiinþat Consorþiul Local de GIS, organizaþie ce a cuprins 
iniþial primãria, operatorii de apã, gaze, energie termicã ºi electricã ºi câteva 
filiale locale ale unor agenþii naþionale. Iniþiativa a fost o soluþie activã atât la
problema ridicatã de administrarea centralizatã a unui oraº în plinã dezvoltare,
cât ºi la necesitatea de a integra în managementul localitãþii ºi zonele limitrofe,
puternic neglijate anterior. În prezent, proiectul se aflã în plinã dezvoltare, 
soluþia geospaþialã este deja implementatã, iar rezultatele de care pot beneficia
cetãþenii din Oradea pot fi consultate pe Web la adresa
http://arhitectsef.oradea.ro/gis_harti.html.

�� OPEN GEOSPATIAL
CONSORTIUM
Open Geospatial Consortium (OGC) -
www.opengeospatial.com - este un
consorþiu industrial internaþional,
cuprinzând mai mult de 385 de agenþii
guvernamentale, organizaþii de cer-
cetare ºi universitãþi, care sunt impli-
cate într-un proces de cooperare 
pentru crearea specificaþiilor unei in-
terfeþe disponibile publicului larg. 


