
ractic, au ar`tat speciali[tii, o
solu]ie se poate spune c` este
matur` atunci când este adop -

tat` [i utilizat` de companii [i în
admi nistra]ie, când aceste entit`]i î]i
gestioneaz` activitatea cu ajutorul unei
astfel de solu]ii. „Putem vorbi despre
maturitate atunci când o solu]ie geospa -
]ial` ajunge s` fie standard pentru ce t` ]ean
[i administra]ie. Atunci când top
managementul [i deciden]ii politici vor
utiliza solu]iile geospa]iale pentru funda -
mentarea deciziilor adoptate, putem
într-adev`r considera c` s-a ajuns la o
maturitate”, a apreciat Marcel Foca, di rec -
tor general Intergraph Computer Ser vices. 
Astfel, la momentul maturiz`rii, am avea
hot`râri de consiliu local, jude]ean, ho -
t`râri de guvern fundamentate pe o solu]ie

GIS. Rolul solu]iilor GIS este poate mult
mai important anul acesta, când se va
realiza recens`mântul popula ]iei [i al
locuin]elor. Instrumentele geo s pa]iale sunt
utilizate pentru distri bu]ia teritorial` a
resurselor necesare [i estimarea acestora.
Mai exact, a explicat Vergil Voineanu,
reprezentantul Institu tul ui Na]ional de
Statistic` (INS), cu ajutorul solu]iei
geospa]iale se stabile[te num`rul de
recenzori care vor fi angrena]i în procesul
de recens`mânt, cum vor fi distribui]i
ace[tia în teritoriu, câte formulare vor fi
tip`rite [i cum vor fi distribuite în teritoriu. 

Câteva proiecte relevante

Un proiect de mare anvergur` este
demarat de Poli]ia Român`: Sistemul

Na]ional de Raportare a Incidentelor
(SNRI). Nu va fi chiar un sistem cum am
v`zut în „Minority Report”, dup` cum a
explicat glumind Liviu Popa, reprezen -
tantul IGPR (Inspectoratul General al
Poli]iei din România), îns` va asigura
instrumentele necesare pentru eficien -
tizarea activit`]ii Poli]iei. SNRI va fi
finalizat [i lansat în produc]ie pân` la
finalul acestui an. Acesta va colecta [i
gestiona la nivel na]ional toate incidentele
la care intervine Poli]ia Român`, urmând
astfel s` devin` o component` [i un
instrument util în fundamentarea deci -
ziilor luate de aceast` institu]ie. „Prin
implementarea unei solu]ii geospa]iale,
Poli]ia Român` a f`cut saltul la colectarea
informa]iilor din toate activit`]ile din ]ar`,
profitând de numitorul comun, teritoriul,

mai precis gestionarea ordinii publice pe
acela[i teritoriu”, a ar`tat Liviu Popa. 
Astfel, pe baza informa]iilor colectate de
pe teren [i analiza lor, se va realiza
realocarea eficient` a for]elor Poli]iei în
teren. Cu ajutorul solu]iei GIS, se decide
care sunt zonele „fierbin]i” de crimi -
nalitate sau intervalele orare la care au loc
incidentele. Se pot fundamenta astfel de -
cizii strategice, precum realocarea
resur s elor în func]ie de distribu]ia ratei de
criminalitate la nivelul jude]elor. 
Unul dintre cele mai noi proiecte este cel
finalizat de Prim`ria Alba Iulia, denumit
„Servicii eficiente de e-administra]ie [i
managementul teritoriului”. Prim`ria a
decis implementarea solu]iei Intergraph
Computer Services, cu ajutorul c`reia 
[i-a propus realizarea unei h`r]i digitale a
teritoriului municipiului, precum [i a
nomenclatoarelor unice pentru artere [i
numere po[tale. De asemenea, prin
portalul de internet al institu]iei, cet`]enii
vor putea consulta reglement`rile de
urbanism pentru o zon` dat`, dar [i s`
identifice, pe harta digital` a municipiului
Alba Iulia, obiectivele de utilitate public`
[i turism. Pe de alt` parte, a ar`tat Silvia
Baciu, reprezentantul Prim`riei Alba
Iulia, sistemul asigur` gestiunea geospa -
]ial` a informa]iei de patrimoniu, precum
[i a informa]iei din Registrul Agricol.

De ce totu[i sunt atât de pu]ine
proiecte „mature”?

„Pu]ine organiza]ii au propriul departa -
ment IT cu suficient personal calificat
disponibil s` realizeze analiza [i proiec -

tarea viitorului sistem [i care s` aib` la
baz` identificarea nevoilor de business [i
nu dorin]a de tehnologizare cu orice
pre]”, spune C`t`lin Hristea, consultant la
PMSolutions. „Realizarea unei astfel de
analize este îns` esen]ial` pentru dezvol -
tarea unor proiecte complexe. În cele mai
multe cazuri, proiectele de implementare
a unor astfel de solu]ii sunt gre[it
clasificate ca 'proiecte IT', aflate deci în

responsabilitatea compartimentului IT,
ceea ce poate pune întregul proiect, înc`
de la început, pe o cale gre[it`. Specia -
li[tii IT sunt adesea atra[i de tehnologia
din spatele unei astfel de solu]ii [i
proiectele se transform` în implement`ri
'de dragul tehnologiei', sau nu cunosc
suficient de bine fluxurile interne de lucru
din cadrul institu]iei [i regulile 'de
business' aplicabile [i, din acest motiv,
accept` s` implementeze func]ionalit`]i
inutile, redundante sau care, chiar dac`
par ini]ial atractive, nu sunt sus]inute de
procese de lucru reale care s` asigure
popularea ulterioar` cu date a sistemului.
Astfel, acesta risc` s` devin` excesiv de
complex [i de greu de utilizat, din
perspectiva efortului de introducere a
datelor”.
O alternativ` eficient` [i recomandat`
pentru evitarea unei asemenea situa]ii
este contractarea unui serviciu specializat
de analiz` având consultan]i cu expe rien -
]`, care, plecând de la nevoile reale ale
institu]iei – rezultate în urma analizei
fluxurilor de lucru [i nu de la o decizie
deja luat` – s` identifice cele mai
eficiente metode de optimizare a modului
de lucru utilizând tehnologia geospa]ial`.
„O astfel de analiz` specializat` va reliefa
cauzele ineficien]ei sau ale disfunc]io -
nalit`]ilor proceselor de lucru existente,
va propune solu]iile de eficientizare cu
ajutorul tehnologiei, dar [i prin reproiec -
tarea unor fluxuri de lucru, [i va oferi
proiectului justific`rile de natur` tehnico-
economic` necesare pentru aprobarea
unei investi]ii de anvergur`”, a conclu -
zionat C`t`lin Hristea.

Solu]iile geospa]iale 
urmeaz\ calea maturiz\rii

Cât de mature sunt solu]iile
geospa]iale în România? Ce

provoc\ri au acestea la
orizont? Sunt întreb\rile 

care au reprezentat punctul
central de discu]ie al Lumii

Geospa]iale, eveniment
organizat de Intergraph
Computer Services, care

reune[te anual pe to]i cei
implica]i în managementul

informa]iilor geospa]iale din
România – manageri, consilieri,

pre[edin]i din administra]ii
locale [i centrale, speciali[ti

din companii de transporturi,
utilit\]i [i comunica]ii. Gradul
de maturitate este esen]ial, în

condi]iile în care solu]iile
geospa]iale fundamenteaz\

decizii cu impact local [i
na]ional. Nu este îns\ vorba
despre o maturitate a pie]ei,

unde criteriile de evaluare
vizeaz\ volumul de vânz\ri (din

acest punct de vedere
dimensiunea pie]ei solu]iilor

GIS este redus\!), ci de modul [i
nivelul la care sunt utilizate

solu]iile geospa]iale. 
de Bogdan Popescu

P

„Putem vorbi despre maturitate
atunci când o solu]ie geos pa -
]ial\ ajunge s\ fie standard pen-
tru ce t\ ]ean [i administra ]ie.
Atunci când top managementul
[i deciden]ii politici vor utiliza
solu]iile geospa]iale pentru fun-
da mentarea deciziilor adoptate,
putem într-adev\r con sidera c\
s-a ajuns la o maturitate.”

Marcel Foca, 
di rec tor general, 
Intergraph Computer 
Ser vices

PMSolutions
PMSolutions este liderul pie]ei locale de consultan]`
pentru managementul proiectelor IT. Consultan]ii
PMSolutions au atât experien]a gestion`rii implement`rii,
cât [i pe cea a analizei [i a proiect`rii unor sisteme
complexe bazate pe tehnologii GIS, pentru beneficiari
precum CFR, Transelectrica, Prim`ria Bra[ov, Prim`ria
Alba Iulia sau Poli]ia Român`.
PMSolutions este membru atestat AMCOR (Asocia]ia
Firmelor de Consultan]` din România), [i respect` Ghidul
Etic al consultan]ilor FEACO (Federa]ia European` a
Firmelor de Consultan]`). PMSolutions nu este asociat`
sau afiliat` niciunui produc`tor de tehnologie, respectând

interesul clien]ilor s`i de a beneficia în primul rând de
func]ionalitate, indiferent de tehnologia prin care aceasta
este implementat`. În ultimii 8 ani, PMSolutions a
gestionat în numele clien]ilor s`i un portofoliu de proiecte
IT cu bugete reunite de peste 65 milioane euro [i a
participat la proiectarea unora dintre cele mai importante
sisteme informatice realizate în aceast` perioad` (bugete
reunite de peste 100 milioane euro).
PMSolutions a ob]inut finan]`ri nerambursabile de peste
10 milioane euro pentru clien]i ai administra]iei publice
centrale [i locale pentru implementarea unor solu]ii IT
(inclusiv GIS) [i asigur` în acest moment managementul
unui portofoliu de 10 proiecte IT finan]ate din
Fondurile Structurale ale UE prin POSCCE 
[i PODCA.


