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P
articipanþii au fost specialiºti
ai Departamentelor de infor-
maticã, dar ºi factori de deci-
zie din administraþia publicã,
regii autonome sau agenþii

naþionale. A fost un bun moment pentru
a pune faþã în faþã douã echipe de a
cãror colaborare depinde succesul unui
proiect. „Ca director economic e vital sã
am o bunã legãturã cu celelalte servicii
din cadrul administraþiei publice locale
deoarece fãrã finanþe nu se poate iniþia
nici un proiect. Nu trebuie însã doar sã
asigurãm suportul financiar ci ºi sã
înþelegem despre ce e vorba. Serviciul
de informaticã nu face excepþie ºi astfel
de evenimente ne permit sã înþelegem
natura unor proiecte specifice“, a afirmat
Nataºa Nemeº, director economic în
cadrul Consiliului Local Focºani. Simula-
rea realizãrii unor proiecte, prezentarea
lor managerilor ºi negocierea cu aceºtia,
a fost atuul întrunirii recunoscut de toþi
participanþii. Pentru maximizarea acestei
experienþe au fost organizate douã dez-
bateri pe teme ca: „Aºteptãri de la perso-
nalul IT“ sau „Comunicarea managerilor
cu departamentul IT“. S-a acceptat de
ambele pãrþi cã este nevoie de un limbaj
comun pentru ca sistemele informatice
sã rãspundã cerinþelor reale ale unei
organizaþii.

Ca ºi la ediþia precedentã, au fost
decernate premiile anuale oferite de
Intergraph atât clienþilor sãi din România
pentru soluþiile geospaþiale implementate
în anul 2003 – 2004, dar ºi persoanelor

cu merite deosebite în dezvoltarea
domeniului geospaþial. Trofeele, create
special pentru aceastã ocazie de cãtre
artistul în sticla Constantin Ghilduº, au
fost înmânate reprezentanþilor institu-
þiilor premiate de cãtre Marcel Foca,
director general al Intergraph Computer
Services.

Premiul pentru cea mai complexã
soluþie geospaþialã a revenit Primãriei
Municipiului Bucureºti, soluþia cu cel
mai mare impact la nivel naþional a fost
desemnatã ca fiind cea a companiei
Transelectrica, premiul pentru interopera-
bilitate a fost câºtigat de Primãria Oradea,
premiul pentru idei inovatoare a fost
acordat Centrului de Proiectare Urbanã
Bucureºti, iar premiul pentru promovarea
domeniului geospaþial a revenit doamnei
Angela Ioniþã de la Academia Românã.

„Proiectele GIS în România devin
din ce în ce mai mari ºi mai complexe.
Situaþia se reflectã ºi în conþinutul
evenimentului Lumea Geospaþialã. Am

remarcat un interes crescând al partici-
panþilor pentru a primi noi informaþii,
pentru a înþelege provocãrile unui proiect
de GIS, dar ºi beneficiile aduse. Este un
moment bun pentru comunicarea unor
cunoºtinþe ºi experienþe, deoarece
mulþi dintre cei prezenþi se confruntã, în
organizaþiile pe care le reprezintã cu
acelaºi tip de probleme.

Soluþiile Geospaþiale devin tot mai
importante prin prisma aderãrii Româ-
niei la Uniunea Europeanã, iar sectorul
public trebuie sã fie gata pentru mo-
mentul 2007“, a afirmat Daniel Mika,
Channel&Business Development Manager

Intergraph.
A fost organizatã ºi o

sesiune-concurs de postere,
care a urmãrit sã eviden-
þieze cele mai interesante
modalitãþi de utilizare a
unei soluþii geospaþiale
Intergraph implementate
în instituþiile din România.
Dintre cei 12 participanþi
care au expus ºi susþinut
lucrarea individual, pre-
miul întâi a fost acordat
Liviu Dumitraºcu, ºeful
Inspectoratului Judeþean

de Protecþie Civilã Gorj pentru lucrarea
sa despre managementul minimizãrii
consecinþelor dezastrelor naturale cu
ajutorul unei soluþii geospaþiale. Premiul
al doilea a fost acordat domnului
Mugurel Predescu, ºefului biroului de
informaticã a Primãriei Târgu Jiu care a
prezentat o analiza geospaþialã pentru
stabilirea prioritãþii de asfaltare a
strãzilor din Târgu-Jiu. Premiul al treilea
a revenit doamnei Elena Caramalãu,
administrator de sistem la Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, pen-
tru lucrarea sa despre cadastrul minier ºi
înregistrarea licenþelor cu ajutorul unei
soluþii geospaþiale.

Lumea Geospaþialã 2004

GIS-ul, în dezbatere
Lumea Geospaþialã, evenimentul dedicat soluþiilor GIS, a ajuns
la cea de a doua ediþie. Odatã cu piaþa, a crescut ºi amploarea
evenimentului. Organizatorul, compania Intergraph Computer
Services ºi partenerii Microsoft România ºi SAP, au optat pentru
douã zile de manifestãri ºi pentru o locaþie montanã, Poiana
Braºov. Pe lângã informaþiile legate de ultimele dezvoltãri teh-
nologice ale domeniului geospaþial, participanþii au avut ocazia
sã se implice în dezbateri pe marginea studiilor de caz ale unor
proiecte concrete dezvoltate în România, cum sunt soluþiile
geospaþiale implementate de Primãria Municipiului Bucureºti,
Transelectrica, Primãria Municipiului Oradea etc. 

Marcel Foca, director general
Intergraph ºi Ioana Raicu,
ºef serviciu IT Primãria Capitalei
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