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1. TITLUL PROIECTULUI – OBSERVATOR TERITORIAL PENTRU REGIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ RO-BG
2. SUMAR EXECUTIV
Nivel: Observatorul teritorial RO-BG este un program ştiinţific furnizor de date teritoriale şi
instrumente privind tendinţele, scenariile şi impactul teritorial al politicilor naţionale şi europene în
zona transfrontalieră România-Bulgaria.
Tipul Proiectului: Investiţie într-un program ştiinţific complex de observare a teritoriului bazat pe
un sistem informatic integrat pentru sprijinirea politicilor de administrare, de organizare şi de
amenajare teritorială în zona transfrontalieră RO-BG, în scopul creşterii competitivităţii şi coeziunii
teritoriului prin îmbunătăţirea cunoaşterii realităţilor teritoriale şi a dinamicilor acestora.
Timp estimat pentru realizarea investiţiei: 6 luni
Buget estimat: 800000 Euro
3. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Scopul principal: Eliminarea redundanţelor de acţiune, finanţare şi ordonare a acţiunilor cu impact
multiplu în domeniul politicii de amenajare în zona transfrontalieră România-Bulgaria, astfel încât
să se optimizeze atât eforturile de acţiune, cât si cele financiare. În acest sens, realizarea unui
observator teritorial pentru regiunea transfrontalieră RO-BG, pe lângă caracterul ştiiinţific privind
studii de inovare în domeniul amenajării teritoriului, are şi scopul dezvoltării unor aplicaţii
informatice de tipul bazelor de date spaţiale ce conţin informaţii şi date statistice necesare pentru a
caracteriza teritoriul transfrontalier româno-bulgar, în vederea evidenţierii capitalului teritorial şi a
potenţialului de dezvoltare al judeţelor şi comunelor din zona studiată, contribuind astfel la
creşterea competitivităţii, la intensificarea cooperării teritoriale şi la dezvoltarea durabilă şi
echilibrată a teritoriului studiat.
Observatorul teritorial are două obiective principale: sprijinirea politicilor de administrare, de
organizare şi de amenajare teritorială, în scopul creşterii competitivităţii şi coeziunii teritoriului prin
îmbunătăţirea cunoaşterii realităţilor teritoriale şi a dinamicilor acestora şi difuzarea informaţiilor
teritoriale către populaţie în scopul creşterii rolului, participării şi responsabilităţii acesteia în
implementarea şi susţinerea politicilor de amenajare şi de dezvoltare a teritoriului.
Obiective şi activităţi propuse în cadrul Observatorului Teritorial Transfrontalier RomâniaBulgaria
OBIECTIV 1: Culegerea şi prelucrarea datelor: culegerea, gestionarea, actualizarea,
monitorizarea şi validarea indicatorilor teritoriali;
1.1. Culegerea şi centralizarea datelor existente de la diferite entităţi (INS, Oficii Judeţene de
Statistică, Apele Române, ANCPI, AJOFM, Camera de Comerţ, AJPM, etc) – nivel NUTS II, III şi
V;
1.2. Culegere date de interes local, judeţean, regional, alţii decât cei furnizaţi de cercetările de
INSSE şi Oficiile Judeţene de Statistică;
1.3. Stabilirea indicatorilor complecşi privind coeziunea teritorială în regiunea dunăreană
românească şi bulgară;
1.4. Realizarea evaluărilor calitative a indicatorilor prin interviuri, sondaje, etc.
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1.5. Realizarea Bazei de Date Spaţiale a Regiunii Transfrontaliere România-Bulgaria ce implică
următoarele procese:
- Stabilirea setului de indicatori comuni în evoluţie pentru toate nivelurile administrative;
- Stabilirea surselor de date şi formatul acestora;
- Realizarea suportului topografic al zonei transfrontaliere România-Bulgaria;
- Realizarea sistemului informatic, atât din punct de vedere hardware, cât şi din punct de
vedere software, unde vor fi stocate şi prelucrate datele;
- Stabilirea responsabililor pentru implementarea bazei de date spaţiale transfrontaliere ROBG.
1.6. Realizarea de protocoale între Responsabilii Autorizaţi ai Observatorului Teritorial RO-BG şi
furnizorii principali de date pentru actualizarea şi validarea periodică a indicatorilor teritoriali ;
OBIECTIV 2: Contribuţie la elaborarea unor politici, programe, proiecte locale de dezvoltare
teritorială;
2.1. Facilitarea dialogului şi cooperării între practicieni şi factorii de decizie în elaborarea politicilor
teritoriale;
2.2. Sprijinirea practicienilor români şi bulgari în ceea ce priveşte utilizarea de noi indicatori şi
metodologii în elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială;
2.3. Schimbul de bune practici la nivelul zonei transfrontaliere România-Bulgaria privind
elaborarea strategiilor teritoriale;
OBIECTIV 3: Asigurarea unui cadru de dialog între factorii centrali şi locali de pe ambele
maluri ale Dunării;
3.1. Realizarea conexiunilor şi schimbului de informaţii la nivel central şi local în zona
transfrontalieră care au ca obiect de interes dezvoltarea teritorială;
3.2. Schimb de experienţă între colectivităţile locale şi autorităţile judeţene de o parte şi de alta a
Dunării în vederea realizării de programe şi proiecte care să contribuie la politica comună de
dezvoltare teritorială;
3.3. Informarea actorilor interesaţi din teritoriu şi a populaţiei cu privire la rolul ce îi revine în
cadrul procesului de planificare.
OBIECTIV 4: Necesitatea evidenţierii rezultatelor practice şi aplicative ale studiilor efectuate
în observatorul teritorial propus, astfel încât rezultatele cercetărilor sa fie utile în luarea
deciziilor factorilor politici şi administrativi;
4.1. Importanţa accesului la baze de date, metode şi informaţii disponibile la nivelul zonei
transfrontaliere, prin intermediul Observatorului RO-BG;
4.2. Monitorizarea implementării politicilor pentru dezvoltarea regiunii transfrontaliere RomâniaBulgaria prin furnizarea de informatii, statistici, analize si scenarii comparabile privind dinamica
teritoriului;
4.3. Evidenţierea capitalului teritoriului şi potenţialului de dezvoltare a regiunii transfrontaliere ROBG, contribuind, astfel, la creşterea competitivităţii, intensificarea cooperării teritoriale şi
dezvoltarea durabilă şi echilibrată a zonei studiate;
4.4. Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informatic component al Observatorului Teritorial ROBG care să asigure exploatarea bazei de date teritoriale comune în vederea furnizării de rapoarte
tehnice periodice detaliate pentru fiecare element introdus în baza de date;
OBIECTIV 5: Informarea şi educarea categoriilor variate de public astfel încât să se asigure
participarea reală a populaţiei şi actorilor interesaţi la procesul de luare a deciziilor şi de
elaborare a programelor de dezvoltare teritorială;
5.1. Comunicarea către autorităţile locale şi populaţia transfrontalieră privind utilitatea creării unui
observator teritorial RO-BG, care să centralizeze informaţiile utile în politicile teritoriale;
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5.2. Întocmirea de rapoarte de sinteză ce analizează informaţiile şi datele referitoare la dinamicile şi
la inegalităţile teritoriale precum şi la politicile din sfera amenajării şi dezvoltării teritoriale din
zona transfrontalieră RO-BG;
5.3. Realizarea şi actualizarea zilnică a unei pagini internet dedicată rezultatelor obţinute în cadrul
Observatorului Teritorial RO-BG, realizarea şi distribuţia unui buletin informativ pentru ca
administraţiile locale, populaţia, organizaţiile societăţii civile să aibă informaţii relevante şi timp
util pentru reacţii.
5.4. Cooperare cu Programul European ESPON, observatoarele naţionale din România şi Bulgaria
şi Observatorul teritorial din Sud-Estul Europei.
Rezultatele aşteptate: Observatorul Teritorial RO-BG va furniza metodologii, informaţii, statistici,
analize şi scenarii cu privire la dinamica teritoriului sub forma unor reprezentări cartografice,
tabele, grafice, hărţi calitative, hărţi dinamice, evaluări econometrice, cartodiagrame, studii
ştiinţifice de nivel naţional şi european care să permită urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a
unor indicatori specifici domeniului amenajării teritoriului. Astfel, Observatorul teritorial RO-BG se
va dezvolta ca un instrument ştiinţific de planificare şi sprijin decizional pentru autorităţile centrale
şi locale în evaluarea şi corectarea politicilor teritoriale la nivelul zonei studiate.
4. ZONA DE STUDIU
Regiunea transfrontalieră România-Bulgaria formată din 9 judeţe din Bulgaria şi 7 judeţe din
România.

5. CONTEXTUL REALIZĂRII PROIECTULUI - DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE
DEZVOLTARE TERITORIALĂ COMUNĂ ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ
ROMÂNIA-BULGARIA
Procesul de alocare a resurselor în vederea cooperării teritoriale transfrontaliere nu se poate
desfăşura în absenţa informaţiilor corecte şi actuale referitoare la realităţile din teritoriu. De
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structurarea şi analiza eficientă a acestor informaţii – cunoscute îndeobşte sub denumirea de date şi
informaţii spaţiale – depind în mod hotărâtor deciziile ce trebuie luate în vederea alocării resurselor.
Un exemplu în acest sens este programul ESPON (program finaţat de Comisia Europeană) ce
sprijină formularea politicilor ce vizează coeziunea şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului
european.
Baza de date ESPON reprezintă din punct de vedere tehnic:
- o bază de date europeană;
- un instrument de analiză spaţială, prin metode precum: indicatori dezagregaţi în grid la 1 km pe tot
teritoriul european; metode de dezagregare a datelor de la NUTS 3 la LAU 2;
- un instrument de planificare şi sprijin decizional, prin rapoarte tehnice detaliate pentru fiecare
element introdus în baza de date;
- o reţea europeană, dat fiind că în spatele bazei de date se află o echipă de proiect, formată din
geografi şi planificatori teritoriali din diferite instituţii aflate în parteneriat.
Realizarea unui Observator Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria nu implică crearea unei noi
structuri administrative. Entităţi existente la nivelul zonei transfrontaliere ale celor 2 ţări pot să
îndeplinească funcţiile unui Observator Teritorial. Funcţionarea unei astfel de structuri necesită un
cadru instituţional aprobat, achiziţii de echipamente şi software performante, în special în domeniul
Sistemelor Informatice Geografice, realizarea unei echipe tehnice de cercetare şi prelucrare a
informaţiilor, implicarea şi colaborarea cu instituţii şi administraţiile publice din zona
transfrontalieră România-Bulgaria şi implicarea reprezentanţilor societăţii civile. Observatorul
teritorial se va constitui ca o entitate ştiinţifică, formată din specialişti din diverse domenii conexe
domeniului Amenajării Teritoriului şi care vor realiza metodologii, studii ştiinţifice şi aplicaţii
informatice de tipul bazelor de date spaţiale pentru a caracteriza teritoriul transfrontalier românobulgar, în vederea evidenţierii capitalului teritorial şi a potenţialului de dezvoltare a judeţelor şi
comunelor din zona studiată, contribuind astfel la creşterea competitivităţii, la intensificarea
cooperării teritoriale şi la dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului celor 2 ţări. Astfel vor fi
furnizate informaţii, statistici, analize şi scenarii cu privire la dinamica teritoriului sub forma unor
reprezentări cartografice, tabele , grafice, hărţi de sinteză, serii de date, studii şi rapoarte ştiinţifice
care permit urmărirea evoluţiei în timp şi în spaţiu a unor indicatori specifici domeniilor amenajării
teritoriului. Informaţiile prezentate în cadrul observatorului vor fi actualizate periodic şi agregate în
formă sintetică în bazele de date spaţiale.
Sistemele Informaţionale Geografice sunt tehnologii şi metode informaţionale pentru colectarea,
gestionarea, prelucrarea, analiza, modelarea şi prezentarea datelor referenţiate spaţial. Aceste
sisteme sunt folosite pentru cartografierea datelor şi suport ştiinţific pentru luarea deciziilor bazate
pe datele spaţiale prelucrate. Din punct de vedere tehnic, sunt cele mai evoluate tehnologii
informaţionale din domeniul Amenajării Teritoriului.
În vederea realizării unor analize complexe, dar şi corecte bazele de date spaţiale specifice
amenajării teritoriului vor fi realizate pe 3 paliere: nivel NUTS V (U.A.T.) , nivel NUTS III (judeţe)
şi nivel NUTS II (regiuni).
Schemele de indicatori propuse la nivel NUTS II, III, V sunt concepute pentru a acoperi atât
cerinţele strategiilor Uniunii Europene (Europa 2020, Lisabona, Gothenburg), dar şi specificităţii
delor 2 ţări balcanice. Domeniile cele mai importante ce vor fi studiate sunt:
• Dezvoltarea economică
•

Demografia

•

Mediu

•

Transporturile
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•

Dezvoltarea rurală

•

Incluziune / excluziune socială

•

Tipuri funcţionale de localităţi urbane şi rurale

•

Zone de influenţă urbană

•

Accesul populaţiei la servicii de interes general

•

Resurse naturale

•

Potenţial energetic

•

Ocuparea şi utilizarea terenurilor

•

Execuţia bugetelor locale

Harta digitală utilizată la nivelul zonei transfrontaliere România-Bulgaria poate fi realizată la scara
1:50000 sau 1:25000 şi trebuie să conţină următoarele straturi comune (layere): limitele
administrative la nivel NUTS 0, I, II, III şi V, intravilanele localităţilor, reţeaua rutieră, reţea c.f.,
staţii c.f., reţea de porturi, reţea de aeroporturi, reţeaua hidrografică, tipuri de păduri, tipuri de
soluri, tipuri de relief, tipuri de rezervaţii naturale, reţele electrice, reţele de gaze, reţeaua europeană
de utilizare a terenurilor CORINE 2006 etc.
Modelul digital al terenului regiunii studiate poate fi extras din Modelul digital al terenului –
ASTER GDEM în format GeoTIFF(ce poate fi descărcat gratuit de pe Internat), coordonate
latitudine-longitudine şi precizie 1 arc-second (30 metri) elevaţie. Toate aceste straturi (layere) vor
fi în sistem de coordonate longitudine-latitudine WGS84.
Aceste baze de date spaţiale vor fi completate cu module matematico-statistice de calcul pentru
ierarhizerea multicriterială a unităţilor administrativ teritoriale şi analiza în evoluţie a acestora din
zona transfrontalieră România-Bulgaria, module de evaluare a riscurilor naturale, module de
evaluare a reţelelor de transport şi de calcul al accesibilităţii teritoriale, module geostatistice etc.
Principalii parteneri al unui Observator Teritorial Transfrontalier RO-BG:
- Instituţii din administraţia publică;
- Asociaţii pentru Zone Metropolitane;
- Agenţiile pentru Dezvoltare Regională;
- Consiliile Judeţene;
- Prefecturile Judeţene;
- Universităţi şi alte instituţii de educaţie şi cercetare;
- Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului;
- Agenţiile judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- Regii Autonome;
- Camere de Comerţ şi Industrie;
- Asociaţiile Profesionale relevante în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului;
- Entităţi asociative ale întreprinderilor;
- Alte ONG-uri relevante active în domeniul cultural, social şi de mediu;
- Direcţiile de Sănătate Publică;
- Direcţiile Judeţeane pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional;
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- Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport;
- Direcţiile Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;
- Direcţiile Silvice;
- Direcţiile Regionale de Statistică;
- Apele Române;
- Oficiile Judeţene de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Agenţia Română pentru Conservarea Energiei.
6. ASPECTE ANALIZATE
Observatorul Teritorial de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria implică 5 componente
principale:
- Cadru instituţional - Condiţii de realizare a unui Observator Teritorial Transfrontalier ROBG;
-

Componenta Hardware

-

Componenta Software

-

Personal calificat

-

Surse de date.

6.1. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A OBSERVATORULUI TERITORIAL
PENTRU REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA
Realizarea efectivă a unui astfel de laborator transfrontalier implică următorii paşi:
- Identificarea locaţiei de implementare a Observatorului Teritorial Transfrontalier, atât în România,
cât şi în Bulgaria. În general, în Uniunea Europeană, locaţiile unor astfel de observatoare se află în
mediul universitar, datorită complexităţii informaţiilor, statisticilor, analizelor şi scenariilor
teritoriale ce implică competenţe şi specialişti din diverse domenii. În acest sens trebuie îndeplinite
anumite condiţii specifice:
 Sustenabilitatea financiară – Asigurarea resurselor financiare pentru susţinrea activităţii
Observatorului Teritorial Transfrontalier;
 Sustenabilitatea instituţională – Realizarea unui cadru instituţional în vederea implementării
Observatorului teritorial transfrontalier România-Bulgaria;
 Sustenabilitatea politicilor – Necesitatea realizării unei Strategii de Dezvoltare Teritorială
Comună în zona transfrontalieră România-Bulgaria.
- Identificarea surselor de date şi încheierea unor protocoale privind furnizarea periodică a datelor
necesare funcţionării Observatorului Teritorial;
- Implicarea unor experţi în Sisteme Informatice Geografice care să realizeze efectiv în locaţiile
stabilite implementarea echipamentelor hardware şi software;
- Stabilirea colectivelor de lucru pentru cele 2 locaţii – specialişti în programare GIS, specialişti în
sisteme Server GIS şi WEB GIS, specialişti din domeniul mediului, urbanismului, amenajării
teritoriului, patrimoniului cultural, economişti, ingineri specializaţi pe infrastructura tehnică etc.;
- Realizarea de întâlniri între specialiştii români şi specialiştii bulgari în vederea schimbului de
informaţii în ceea ce priveşte buna funcţionare a Observatorului Teritorial;
- Realizarea unui sistem de comunicare modern între specialiştii români şi bulgari implicaţi în
funcţionarea Observatorului Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria;
- Instruirea permanentă a personalului ce va utilize aplicaţiile software GIS;
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- Realizarea şi actualizarea zilnică a unei pagini internet dedicată Observatorului Teritorial
Transfrontalier România-Bulgaria;
- Cooperarea cu Programul ştiinţific european ESPON;
- Comunicarea către autorităţile locale şi populaţia transfrontalieră privind analizele realizate cu
ajutorul suportului informatic dedicate bazei de date spaţiale transfrontaliere RO-BG.
Analizele trebuie să aibă în vedere cel puţin următoarele domenii:
• Reţeaua de localităţi
• infrastructura – edilitară şi de transport
• Structura socio-demografică
• Structura economică
• Mediul şi resursele naturale şi antropice
Din punct de vedere tehnic, obiectivele principalele ale observatorului sunt:
- Menţine un personal extrem de competent în tehnologia GIS;
- Suport pentru proiecte de cercetare dintr-o varietate de discipline care necesită analize
spaţiale;
- Promovarea schimbului de informaţii şi a bunelor practici existente de o parte şi de alta a
Dunării;
- Facilitarea obţinerii de informaţii, pentru factorii interesaţi (autorităţi publice centrale şi
locale, mediul de afaceri - agenţi economici, comunitatea locală), despre teritoriul zonei
transfrontaliere România-Bulgaria şi despre programele de colaborare şi documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate în zona de interes;
- Instrument tehnic informaţional în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială şi în
special în realizarea programelor de dezvoltare teritorială a României şi Bulgariei pe termen
lung şi mediu şi de asemenea pentru elaborarea unui Plan Zonal de Dezvoltare Teritorială
Transfrontalieră România-Bulgaria.
6.2. COMPONENTA HARDWARE
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Echipamente hardware necesare pentru realizarea Observatorului Teritorial:
- 14 calculatoare Desktop cu procesoare Intel sau AMD performante, Hard Disk 2TB
Memorie RAM 8GB, placă video 1GB, monitor 29 “, Sistem de operare WIN8 ;
- 2 x Server cu procesoare Intel Xeon sau echivalent AMD, Hard Disk 3x300GB Memorie
RAM 16GB ;
- Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 64Bit English DVD 5 Clt;
- Imprimantă A4 Laser Color Enterprise, 40 ppm, 1200x1200 dpi;
- Imprimantă A3 Laser Color Enterprise, 30 ppm, 600x600 dpi;
- Scanner Professional Mobile, A4, rezoluţie optică 600 dpi, rezoluţie de scanare 600x600
dpi;
- Plotter 60 inch, tehnologie Termal Inkjet, 140 mp/oră;
- Copiator Color A3, viteză copiere 30 ppm alb-negru, viteză copiere 15 ppm color, rezoluţie
la copiere 600x600 dpi, tehnologie Laser;
- 4 x Ultrabook procesor Intel7 sau echivalent, HDD 1 T, Memorie RAM 8GB, Memorie
Video 1 GB, sistem de operare, Windows 8;
- Videoproiector, tehnologie 3LCD, rezoluţie 1080 (1920x1080), luminozitate 2800 lumeni,
contrast 50000:1 ;
- 3 x GPS portabile cu calculator şi tehnologie GNSS şi precizie de măsurare sub 10 cm;
- Scanner, format A0, tip senzor: CCD, Rezoluţie optică scanare 600 dpi, Dimensiunea
maximă scanare: 1067 mm;
6.3. COMPONENTA SOFTWARE

Software necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor:
•
•

20 x Aplicaţii GIS Desktop, pentru realizarea de analize statistice şi hărţi tematice;
Modul pentru Analize Spaţiale GIS – Realizarea de simulări computerizate în domeniul
Transporturilor, Mediului, Economiei, Amenajării Teritoriului etc.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Modul 3D pentru Analize Spaţiale – Realizări computerizate 3D în domeniul urbanismului şi
Amenajării Teritoriului;
Modul Geostatistic – Analize, prognoze şi scenarii în domeniul Urbanismului şi Amenajării
Teritoriale;
Modul pentru analiza reţelelor – Simulări computerizate în domeniul Transporturilor,
Infrastructurii Tehnice, etc.
Softuri pentru publicare – Editare computerizată de performanţă.
Softuri baze de date – Realizare baze de date profesionale cu procesare volum de date foarte
mare, gestionare comodă, accesare de oriunde, interogări multiple, interfaţă de administare;
Softuri pentru Analize Statistice – Soft cu capabilităţi suplimentare pentru probleme legate de
calitatea datelor, complexitatea datelor, automatizare şi prognoză, tehnici analitice plus
modelare structurală a ecuaţiilor, evaluare prin eşantionare şi testare;
Software pentru GPS - preluarea şi corectarea datelor culese cu GPS şi prelucrarea acestora în
format GIS;
Software pentru teledetecţie – prelucrarea imaginilor satelitare şi aerofotogrametrice în format
GIS;
Microsoft software
Microsoft Access 2010
• Microsoft Excel 2010
• Microsoft PowerPoint 2010
• Microsoft Publisher 2010
• Microsoft Word 2010
Software GIS Server – software pentru administarea reţelei de calculatoare şi a protocoalelor
GIS;
•

•

6.3.1. Capabilităţi minimale GIS pentru îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor
Observatorului Teritorial RO-BG
a. În regăsirea datelor
- Selecţia unei anumite categorii de date.
- Selecţia de date grafice sau de atribute prin ferestre grafice dreptunghiulare, circulare sau
poligonale.
- Selecţia de date grafice prin punctare (mouse).
- Selecţia datelor grafice prin operaţii logice asupra atributelor.
b. În modificarea structurii datelor
- Alipirea interactivă sau automată a două seturi de date spaţiale alăturate, cu rezolvarea golurilor
şi suprapunerilor
- Generalizarea interactivă sau automată a formelor (eliminarea sinuozităţilor şi neregularităţilor)
- Suprapunerea a două straturi de date spaţiale prin operaţii logice (AND, OR, XOR)
- Posibilitatea de a combina automat sau interactiv atributele rezultate în urma unei operaţii logice
- Posibilitatea de a stabili priorităţi în cadrul unui proces de suprapunere
- Posibilitatea de a efectua diferitele transformări geometrice sau cartografice (constrângerea de
puncte de control, transcalcul în diferite proiecţii cartografice, transformare ortogonală etc.)
- Posibilitatea de a introduce constrângeri asupra unui set de date (suprafeţe date, aliniamente,
unghiuri fixe etc.)
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-

Facilităţi de desen: paralele la linii sau curbe, cerc prin trei puncte, cerc de rază şi centru date,
cerc tangent la o dreaptă, cerc tangent la două drepte, dreaptă tangentă la cerc, bisectoarea unui
unghi, segmente de dreaptă, arcuri de cerc, curbe spline.
c. La analiză
- Generarea de zone tampon în jurul punctelor, liniilor sau poligoanelor.
- Stabilirea traseelor optime.
- Analiza reţelelor.
- Calcule statistice (medie, abatere standard, corelaţie, regresie, tabele de contingenţă, teste
statistice uzuale, intervale de încredere etc.)
d. Avantaje la afişarea datelor şi generarea de rapoarte
- Posibilitatea de a utiliza o gamă cât mai mare de dispozitive grafice de ieşire (display, plotter,
imprimantă).
- Posibilitatea de a obţine copii după ecran.
- Posibilitatea de a genera hărţi mai mari decât dimensiunea plotterului (obţinerea mai multor
secţiuni care se vor lipi ulterior).
- Crearea, memorarea, regăsirea şi generarea de structuri standard.
- Crearea de biblioteci de semne convenţionale de tip punct, linie şi suprafaţă (haşuri) cu
posibilitatea generării, editării şi inserării de semne noi.
- Crearea de biblioteci de caractere de scriere cu posibilitatea generării, editării şi inserării de noi
caractere sau stiluri.
- Posibilitatea de a reprezenta în acelaşi cadru (harta) a unor seturi de date cu diferite locaţii şi la
diferite scări.
- Facilităţi pentru editarea şi poziţionarea denumirilor, titlurilor, legendelor şi a altor elemente
care intră în structura unor hărţi (scara, cadrul geometric, cadrul geografic, direcţia nord, tabele
etc.).
- Posibilitatea de a asocia atributelor semne convenţionale, culori şi texte.
Exemple de analize GIS realizate în cadrul unor proiecte de cercetare:

Fig. 1 – Studiu privind indicatorii de policentricitate din România
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Fig. 2 – Studiu privind accesibilitatea la căile de transport rutiere din jud. Tulcea
6.3.2. COSTURI ECHIPAMENTE HARDWARE ŞI SOFTWARE
Suma necesară pentru achiziţionarea echipamentelor software
GIS SOFTWARE
1. 20 X GIS Desktop : 180.000 Euro
2. GIS Server Enterprise Intel Xeon E5620 3x300GB 16GB : 55000 Euro
3. Software culegere date GPS : 2500 Euro
Software pentru teledetecţie: 15000 Euro
Software pentru prelucrare date GPS: 3000 Euro
Software baze de date: 4000-60000 Euro
Software pentru Statistical Analysis: 10000 Euro
20 x Microsoft software (Microsoft Access 2010,Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint
2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Word 2010) : 15000 Euro
Alte softuri: 10000 Euro
Total aproximativ SOFTWARE : 250000 Euro
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Suma necesară pentru achiziţionarea echipamentelor hardware
Calculatoare
14 x Desktop Intel Core i7-4770K 2TB 8GB HD7650 1GB WIN8 : 14x 6000= 84000 RON =
19000 Euro
2 x Server Intel Xeon E5620 3x300GB 16GB : 2 x 13000 = 26000 RON = 6000 Euro
4 x Ultrabook i7-4500U 256GB 8GB WIN8 : 4 x 6000 = 24000 RON = 5500 Euro
GPS
3 x GPS (precizie sub 10 cm)= 20000 Euro
Imprimante şi copiatoare
2 x Imprimantă A4 LaserJet Enterprise : 2 x 5000 = 10000 = 2225 Euro
2 x Imprimantă A3 Laser Color Enterprise : 2 x 18000 = 36000 = 8000 Euro
1 x Scanner Professional Mobile : 1 x 2000 = 2000 RON = 450 Euro
1 x Scanner A0 : 1 x 25000 = 25000 RON = 5600 Euro
1 x Plotter 60 inch : 1 x 88000 = 88000 RON = 19500 Euro
1 x Copiator Color : 1 x 6500 = 6500 RON = 1450 Euro
Foto-Video
1 x Videoproiector : 1 x 4700 = 4700 RON = 1050 Euro
Retelistică
Accesorii reţea : 5000 Euro
Total aproximativ HARDWARE : 95000 Euro
TOTAL CHELTUIELI HARDWARE + SOFTWARE = 250000 + 95000 = 345000 Euro
6.3.3. ARHITECTURA GIS ENTERPRISE – Sistem funcţional
Caracteristicile Arhitecturii de tip GIS Server Enterprise
 Funcţionalitate – Continuu fără probleme hardware şi software
 Performanţă – Sistem integrat foarte rapid
 Securitate – Sistem integrat foarte sigur cu acces bine articulat
 Politica sistemului – În conformitate cu standardele GIS, conform directivei INSPIRE, COTS
Alte aspecte cheie ale arhitecturii de tip GIS Server Enterprise:


Scalabilitate – Sistem ce poate manageria foarte mulţi utilizatori



Mobilitate – Editare foarte multe domenii



Disponibilitate – Dependenţă de reţeaua internă şi de cea externă



Încredere – Elimină automat punctele unde apar probleme
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Calitate – Atât pentru servicii, cât şi pentru date



Stabilitate – Rezolvă problemele software (bugg-uri) şi timpii de acces în reţea



Costuri scăzute



Întreţinere facilă



Flexibilitate – Ciclu de viaţă complet şi uşor de actualizat la versiuni noi

Accesul la un WEB Browser de tip Server FTP oferă acces la o varietate de date geospațiale,
căutări de date, metadate geospaţiale. Pentru a utiliza un browser WEB, sintaxa este de forma:
ftp://gis.observ-ro-bg.net/.
Pentru asigurarea securităţii sistemului GIS propus, toate aplicaţiile trebuie să implementeze un
sistem de protecţie bazat pe utilizatori şi drepturi de acces. Utilizatorii sistemului vor fi grupaţi după
nivelul de acces la datele utilizate. Astfel utilizatorii sistemului pot fi:
 Administrator: acces complet la date, stabileşte şi controlează rolurile utilizatorilor, asigură
continuitatea accesului la date pentru utilizatori.
 Operator: are drept de modificare asupra datelor din bazele de date, acest drept de modificare
poate fi asigurat pe tot cuprinsul bazei de date sau numai la o parte din datele utilizate (date
specifice părţii române sau părţii bulgare);
 Consultant: are numai drept de interogare asupra datelor din bazele de date, acest drept de
interogare poate fi asigurat pentru întreaga bază de date implementată în cadrul Observatorului
sau numai la o parte din datele utilizate.
Drepturile de acces trebuie asigurate pentru următoarele nivele:
• nivel de date
• nivel de funcţii software
• nivel de zone definite de coordonate.
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Model de arhitectură informatică a Observatorului Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria
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6.4. PERSONAL CALIFICAT
1. Responsabil observator teritorial care supraveghează buna funcţionare a sistemului informatic şi care
este capabil să răspundă la orice fel de întrebări privind utilizarea resurselor GIS .
Cerinţe: Studii superioare de lungă durată – licenţiat în domeniul tehnologiei informaţiei, absolvent al
unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de statul român, deţinerea unei
certificări privind implementarea bazelor de date relaţionale şi a sistemelor informaţionale geografice ;
2. Specialist probleme tehnice hardware şi software – se ocupă cu mentenanţa sistemului informatic,
implicit cu instalarea produselor software GIS şi GPS .
Cerinţe - Studii superioare de lungă durată – licenţiat în domeniul tehnologiei informaţiei, absolvent al
unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de statul român, deţinerea unei
certificări privind administarea reţelelor de calculatoare şi implementarea sistemelor informaţionale
geografice ;
3. Specialist în teledetecţie şi prelucrare ortofotoplanuri în formate compatibile GIS.
Cerinţe – licenţiat în domeniul geografiei/geodeziei cu specializări GIS şi programe de teledetecţie,
absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de statul român, cu
specializări în implementarea sistemelor informaţionale geografice şi certificări privind programele de
prelucrare imagini satelitare şi aerofotogrametrice.
4. Specialist GIS implicat în activitatea de instruire de bază şi avansată a personalului instituţiei în
domeniul sistemelor informatice geografice.
Cerinţe – licenţiat în domeniul geografiei/geodeziei, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior
acreditată sau recunoscută de statul român, certificări privind modulele GIS propuse spre
implementare;
5. Specialişti în susţinerea activităţii de cercetare privind zona transfrontalieră România-Bulgaria –
specialişti geografi, urbanişti, arhitecţi, matematicieni, sociologi, economişti, ingineri reţele tehnice,
ingineri cadastru şi geodezie, arheologi, peisagişti, translatori etc.;
Cerinţe: Studii superioare de lungă durată, licenţiaţi în domeniile specificate mai sus menţionate,
absolvenţi al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de statul român,
experienţă de lucru în cel puţin 3 proiecte de urbanism şi amenajarea teritoriului.
- Specialişti urbanişti şi amenajarea teritoriului pentru realizarea de analize şi scenarii teritoriale şi
pentru validarea schemei de indicatori teritoriali la nivelul zonei transfrontaliere România-Bulgaria;
Cerinţe: Studii superioare de lungă durată, licenţiaţi în domeniul urbanismului sau arhitecturii,
absolvenţi al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de statul român,
experienţă de lucru în cel puţin 3 proiecte de urbanism, amenajarea teritoriului şi cooperare
transfrontalieră.
- Specialişti geografi pentru activităţi şi proiecte privind gestiunea mediului şi pentru gestionarea
indicatorilor privind condiţiile naturale şi ariilor protejate;
Cerinţe – licenţiat în domeniul geografiei, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată
sau recunoscută de statul român, cu specializare şi experiernţă de cel puţin 1 proiect în ştiinţa mediului
şi managementul resurselor naturale.
- Specialişti economişti pentru implementare şi actualizare indicatori teritoriali economici şi pentru
analize economice pentru zona studiată;cu specializări în realizarea de modelele econometrice analize
teritoriale
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Cerinţe – licenţiat în domeniul economic, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată
sau recunoscută de statul român, cu specializări în cel puţin 3 proiecte de urbanism şi amenajare a
teritoriului având la bază metode econometrice de analiză şi prognoză.
- Specialişti sociologici pentru implementare şi actualizare indicatori teritoriali sociali şi pentru analize
sociale şi anchete pentru zona studiată;
Cerinţe - licenţiat în domeniul sociologiei, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată
sau recunoscută de statul român, cu specializări în proiecte de urbanism şi amenajare a teritoriului
având experienţa realizării a cel puţin 3 proiecte de analize statistice în domeniul social.
- Specialişti inginerie de infrastructuri tehnice pentru pentru implementare şi actualizare indicatori
teritoriali infrastructură tehnică şi pentru analize de trafic sau analize energetice privind zona
transfrontalieră România-Bulgaria;
Cerinţe - licenţiat în domeniul ingineriei, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată
sau recunoscută de statul român, cu specializări în proiecte de urbanism şi amenajare a teritoriului
având la la bază realizarea de proiecte privind analize teritoriale privind reţelele de transport, reţelele
edilitare, reţelele energetice etc.
- Matematicieni pentru implementarea de modele matematico-statistice;
Cerinţe - licenţiat în domeniul matematicii, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată
sau recunoscută de statul român, specialist în realizarea de cel puţin 3 proiecte privind implementarea
de modele matematico-statistice.
- Traducători română-bulgară, română-engleză, bulgară-engleză.
Cerinţe - licenţiat în domeniul limbilor şi literaturii străine, absolvent al unei instituţii de învăţământ
superior acreditată sau recunoscută de statul român, autorizaţie de traducător şi interpret profesionist.
6. Specialişti GIS privind managementul straturilor de date referitoare la zona transfrontalieră
România-Bulgaria
Cerinţe – specialişti cu studii medii şi superioare cu cel puţin 3 ani de experienţă în proiecte de
exploatare a hărţilor digitale;
7. Specialişti GIS pentru prelucrarea datelor achiziţionate de la autorităţile locale şi statisticile locale
din zona transfrontalieră România-Bulgaria
Cerinţe - Studii superioare de lungă durată – licenţiat în domeniul tehnologiei informaţiei sau
ciberneticii, absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de statul
român, experienţă de lucru în cel puţin 2 proiecte în domeniul administrării/implementării de baze de
date ;
8. Specialişti module GIS – Analize Spaţiale, Analize 3D, Analize de Reţea, Analize Geostatistice.
Cerinţe - Studii superioare de lungă durată – licenţiat în domeniul tehnologiei informaţiei, geografiei,
geodeziei, ingineriei, absolvenţi al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de
statul român, deţinerea unei certificări privind utilizarea modulelor de mai sus şi experienţă în cel puţin
a unui proiect de baze de date spaţiale GIS.
Activităţi dezvoltate în cadrul Observatorului teritorial propus:
Activităţi tehnice:


Cartografiere digitală;



Teledetecţie, în special pentru analize urbane;
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Aplicaţii GIS pentru planificarea teritorială şi dezvoltarea urbană;



Tehnologia GPS şi implementarea în sisteme GIS;

Activităţi de cercetare:
-

Furnizarea de statistici şi informaţii comparabile la nivel euroepan;

-

Realizare baze de date spaţiale naţionale specifice domeniului amenajării teritoriului în sistem
OpenGIS;

-

Studii privind dezvoltarea de noi instrumente utilizate în Amenajarea Teritoriului;

-

Modele matematico-informatice sau matematico-statistice de evaluare a datelor spaţiale pentru
realizarea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului naţional;

-

Suport tehnic pentru întărirea capacităţii administrative de accesare a fondurilor structurale si de
coeziune;

-

Analize de evaluare şi planificare a resurselor de mediu;

-

Realizarea de analize tematice şi scenarii privind dezvoltarea regională şi teritorială;

-

Studii privind evidenţierea potenţialului de dezvoltare a regiunilor care pot participa la
competitivitatea europeană, cooperarea teritorială şi dezvoltarea durabilă echilibrată;

-

Studii privind identificarea zonelor teritoriale cu tendinţe accentuate de dezvoltare şi a zonelor slab
dezvoltate;

-

Analize privind direcţiile prioritare de intervenţie (teme de proiecte) pentru accesarea fondurilor
europene;

-

Scenarii referitoare la reducerea disparităţilor regionale şi eliminarea zonelor defavorizate
economic.

-

Proiecte integrate de analiza riscului de inundaţii, alunecări de teren şi a eroziunii marine în zona
Mării Negre – aplicaţii GIS utilizând atât ortofotoplanuri cât şi măsurători punctuale pentru
evaluarea riscurilor din zonele studiate;

-

Proiecte integrate de gestionare spaţiilor verzi urbane şi studii de peisagistică – elaborarea unor
aplicaţii GIS în sistem 3D pentru evaluarea hărţilor satelitare sau aeriene referitoare la zona verde şi
realizarea unor planuri de amenajare peisagistică la nivel urban;

-

Proiecte informatice de modelare 3D urbană a oraşelor pentru planificarea urbană – elaborarea de
aplicaţii punctuale privind modele urbane 3D necesare pentru monitorizarea construcţiilor noi sau a
zonelor de risc, furnizarea de informaţii privind peisajul urban, a infrastructurii existente etc.;

-

Studii de accesibilitate transfrontalieră în zona studiată;

-

Sistem integrat Utilizarea terenurilor-Modelare Transport (conform programului SELMA finanţat
de U.E.);
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6.5. SURSE DE DATE PRINCIPALE
1. Institutul Naţional de Statistică
2. Institutele Judeţene de Statistică din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria;
3. Consiile judeţene şi Consiliile locale din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria;
4. Ministerul Mediului;
5. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Alte surse de date disponibile – Surse de date provenind de la principalii furnizori de baze de date
spaţiale naţionali, europeni şi mondiali
7. RAPORTARE ŞI FEED-BACK - EFECTE OBŢINUTE PRIN PROIECT
Ca orice sistem funcţional, sistemul de implementare a unei strategii de dezvoltare teritorială în zona
transfrontalieră trebuie să aibă efecte mai mult sau mai puţin sesizate în ceea ce priveşte coeziune
teritorială. În acest sens, trebuie să existe întotdeauna o entitate specializată care să evalueze şi apoi să
regleze formularea politicilor publice, astfel ca efectele să fie maximizate. Mai precis, în domeniul
amenajării teritoriului trebuie să existe acel Feed-back – Observator Teritorial care să evalueze efectele
prin furnizarea de informaţii privind evoluţia periodică a unor indicatori teritoriali, dar şi soluţii
reprezentate prin modelări matematice a indicatorilor teritoriali concretizate prin analize, prognoze,
scenarii teritoriale care să corecteze deciziilor actorilor politici şi administrativi. Tot acest sistem are ca
scop minimizarea redundanţelor de acţiune, dar şi financiare şi atingerea scopului final – coeziunea
teritorială într-o perioadă de timp determinată ştiinţific.
Observatorul Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria este conceput ca o entitate ştiinţifică
complexă ale cărei rezultate să fie cu adevărat utile în luarea deciziilor de către actorii politici şi
administrativi. Acest instrument va furniza analize ştiinţifice care permit urmărirea evoluţiei în timp şi
în spaţiu a unor indicatori specifici domeniilor amenajării teritoriului, analize de reţele de transport şi
accesibilitate, evaluarea şi simularea riscurilor naturale. Informaţiile prezentate în cadrul observatorului
vor fi dezvoltate prin cercetarea şi crearea de soluţii tehnice şi indicatori noi care să evidenţieze
politicile de amenajare a teritoriului.
De asemenea, vor exista diverse modalităţi de diseminare a informaţiilor către administraţiile locale,
populaţie, organizaţiile societăţii civile, astfel încât toate aceste entităţi să aibă acces la informaţii
relevante în timp util. Diseminarea se poate realiza în primul rând prin proiectarea şi actualizarea
periodică a paginii WEB a Observatorului, dar şi prin publicarea periodică a unor buletine informative
şi organizare mese rotunde.
Pentru creşterea eficienţei cercetărilor în cadrul Observatorului Teritorial RO-BG vor fi iniţiate
protocoale pentru accesul biunivoc în reţeaua Programului European ESPON, Observatoarele naţionale
teritoriale din România şi Bulgaria şi Observatorul Teritorial din Sud-Estul Europei (ESTIA).
În sprijinul obţinerii unei eficienţe maxime, Observatorul teritorial transfrontalier RO-BG va realiza
conexiuni şi schimb de informaţii la nivel central şi local în zona transfrontalieră cu entităţile care au ca
obiect de interes dezvoltarea teritorială şi va promova mecanisme pentru participarea reală a populaţiei
şi actorilor interesaţi la procesul de luare a deciziilor şi de elaborare a strategiilor de dezvoltare
teritorială.
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Instrumente complementare de planificare teritorială: Termeni de referinţă pentru realizarea unui Observator Teritorial

Schema funcţională a Observatorului Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria, în contextul implementării politicilor de dezvoltare
spaţială în zona studiată
POLITICI

Strategia de
dezvoltare teritorială
a României

Strategia de
dezvoltare teritorială
a Bulgariei

IMPLEMENTARE

Strategia de
dezvoltare
teritorială a regiunii
transfrontaliere
RO-BG

REZULTAT

Autorităţi centrale şi
locale din zona
transfrontalieră ROBG

Coeziune teritorială
în zona dunăreană

Evaluare
indicatori teritoriali

Analize, prognoze,
scenarii teritoriale

Strategia de
dezvoltare teritorială
a U.E.

Observator teritorial
transfrontalier RO-BG

Program
ESPON
INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

Observatoare
Naţionale

Actori interesaţi,
populaţia zonei
transfrontaliere

Observator
Sud-Estul
Europei
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8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI PLANUL DE TIMP
Perioada prevăzută pentru realizarea unui Observator Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria este
de 6 luni.
Activităţi prevăzute în cadrul proiectului de realizare a Observatorului Teritorial
Transfrontalier RO-BG
- Studiu privind sistemul de indicatori teritoriali comuni România-Bulgaria, în conformitate cu
statisticile şi politicile naţionale şi europene şi principalele surse de date;
- Studiu privind realizarea unui sistem integrat de tip GIS Server pentru realizarea interoperabilităţii
datelor alfanumerice cu cele spaţiale, furnizarea de hărţi dinamice, date şi servicii GIS prin Internet şi
implementarea unui sistem de protecţie bazat pe utilizatori şi drepturi de acces;
- Analiza situaţiei actuale din România şi Bulgaria cu privire la standardizarea informaţiilor spaţiale şi
utilizarea acesteia în problematica amenajării teritoriului;
- Studiu privind principalele activităţi prevăzute în cadrul observatorul teritorial propus în conformitate
cu personalul ştiinţific utilizat;
- Proiectarea structurii bazei de date teritoriale transfrontaliere RO-BG;
- Proiectarea hărţii digitale a zonei studiate în conformitate cu standardele europene privind Normele
ISO/ TC211 19101-19140 referitoare la standardele GIS;
- Încărcarea bazei de date pentru straturile tematice alese;
- Realizarea modelului digital al terenului (3D) din zona pilot;
- Proiectarea paginii WEB Observator RO-BG;
- Aplicaţii GIS pentru planificarea teritorială şi dezvoltarea urbană: Analize şi prognoze teritoriale la
nivelul zonei transfrontaliere România-Bulgaria; Analize de evaluare şi planificare a resurselor de
mediu; Studiu de accesibilitate transfrontalieră la principalele mijloace de transport; Sistem integrat
Utilizarea terenurilor-Modelare Transport (conform programului SELMA finanţat de U.E.);
- Observatorul teritorial RO-BG - instrument ştiinţific de planificare şi sprijin decizional în vederea
optimizării alocării resurselor de către autorităţile publice;
- Validarea bazei de date spaţiale a observatorului RO-BG în vederea furnizării de rapoarte tehnice
periodice detaliate pentru indicatorii teritoriali introduşi în baza de date spaţiale;
- Diseminarea informaţiilor – organizare masă rotundă, editare buletine informative pentru
administraţiile locale, populaţia, organizaţiile societăţii civile, astfel încât să existe acces la informaţii
relevante şi în timp util;
- Elaborarea documentaţiei ştiinţifice privind metodologia aleasă în elaborarea bazei de date spaţiale a
observatorului RO-BG şi costurile aferente;
- Cooperare cu Programul European ESPON, observatoarele naţionale teritoriale din România şi
Bulgaria şi Observatorul teritorial din Sud-Estul Europei.
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Calendarul de timp de implementare a activităţilor (grafic Gantt)
Activităţi

Luna
1

I.1

Activitate I.1 Studii de interes naţional şi internaţional privind implementarea
unui Observator Teritorial Transfrontalier România-Bulgaria

I.2

Activitate I.2: Proiectarea şi încărcarea cu date a bazei de date spaţiale
specifice regiunii transfrontaliere România-Bulgaria

I.3

Activitate I.3: Validarea bazei de date spaţiale a observatorului RO -BG prin
furnizarea de rapoarte tehnice detaliate pentru fiecare indicator teritorial
introdus în baza de date spaţiale

I.4

Activitatea I.4 : Demonstrarea funcţionalităţii Observatorului teritorial ROBG ca instrument ştiinţific de planificare şi sprijin decizional în vederea
optimizării alocării resurselor de către autorităţile publice

I.5

Activitatea I.5: Proiectarea paginii WEB Observator RO-BG

I.6

Activitate I.6: Elaborarea documentaţiei ştiinţifice privind metodologia
aleasă în elaborarea bazei de date spaţiale a observatorului RO-BG şi costurile
aferente

I.7

Activitate I.7: Diseminarea informaţiilor – organizare masă rotundă, editare
buletine informative pentru ca administraţiile locale, populaţia, organizaţiile
societăţii civile să aibă informaţii relevante şi timp util pentru reacţii

I.8

Activitate I.8: Cooperare cu Programul European ESPON, Observatoarele
naţionale teritoriale din România şi Bulgaria şi Observatorul teritorial din
Sud-Estul Europei.
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zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
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9. BENEFICIARI, SCOP ŞI MODALITĂŢI DE UTILIZARE A REZULTATELOR:
9.1 BENEFICIARI
Beneficiarii studiilor, analizelor şi scenariilor teritoriale realizate în cadrul Observatorului ştiinţific
transfrontalier România-Bulgaria sunt următoarii:
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România;
- Ministerul Dezvoltării Regionale din Bulgaria;
- Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din zona transfrontalieră România-Bulgaria;
- Consiliile Judeţene din zona transfrontalieră România-Bulgaria ;
- Instituţii din administraţia publică locală din zona transfrontalieră România-Bulgaria;
- Asociaţii pentru Zone Metropolitane din zona transfrontalieră România-Bulgaria;
- Universităţi şi alte instituţii de educaţie şi cercetare din România şi Bulgaria;
- Asociaţiile Profesionale cu preocupări relevante în domeniul arhitecturii, urbanismului şi
amenajării teritoriului din România şi Bulgaria;
- Mass media din România şi Bulgaria.
9.2 MODALITĂŢI DE UTILIZARE A REZULTATELOR
Rezultatele Observatorului Teritorial se vor aplica în scopul Dezvoltării unor Programe Comune de
Dezvoltare Teritorială în zona transfrontalieră România-Bulgaria.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

24
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ANEXĂ - MATRICEA CADRULUI LOGIC – OBSERVATOR TERITORIAL RO-BG
Logica intervenţiei
Obiective generale
- Culegerea şi prelucrarea datelor: culegerea,
gestionarea,
actualizarea,
monitorizarea
şi
validarea indicatorilor teritoriali;
- Contribuţie la elaborarea unor politici, programe,
proiecte locale care să contribuie la implementarea
strategiilor de dezvoltare teritorială a României şi
Bulgariei în conformitate cu Strategia Europa
2020;
- Asigurarea unui cadru de dialog între factorii
centrali şi locali de pe ambele maluri ale Dunării;
- Necesitatea evidenţierii rezultatelor practice şi
aplicative ale studiilor efectuate în observatorul
propus, astfel încât rezultatele cercetărilor sa fie
utile în luarea deciziilor factorilor politici şi
administrativi;
- Informarea şi educarea categoriilor variate de
public astfel încât să se asigure participarea reală a
populaţiei şi actorilor interesaţi la procesul de luare
a deciziilor şi de elaborare a strategiilor de
dezvoltare terit.
Obiectivul specific
Elaborarea unei aplicaţii informatice de tipul
bazelor de date spaţiale GIS ce conţin informaţii şi
date statistice necesare pentru a caracteriza
teritoriul transfrontalier româno-bulgar, în vederea
evidenţierii capitalului teritorial şi a potenţialului
de dezvoltare a judeţelor şi comunelor din zona
studiată, contribuind astfel la creşterea
competitivităţii, la intensificarea cooperării
teritoriale şi la dezvoltarea durabilă şi echilibrată a
teritoriului celor 2 ţări.
Rezultate
- Studii cu privire la centralizarea datelor existente
de la diferite entităţi atât din România, cât şi din
Bulgaria
- Structura bazei de date teritoriale comune RO-BG
(indicatori taritoriali) în conformitate cu
standardele europene privind Normele ISO/ TC211
19101-19140 referitoare la standardele GIS
- Harta digitală a zonei transfrontaliere RO-BG pe
straturi tematice scara 1 :5000 – zonele urbane,

Indicatori verificabili în mod obiectiv

Surse şi mijloace de verificare

Ipoteze şi riscuri

- Sistemul de indicatori teritoriali cu care se
operează în domeniul Amenajării Teritoriului în
zona transfrontalieră România – Bulgaria;
- Gradul de utilizare a sistemelor de informaţii
geografice în managementul datelor teritoriale
din zona transfrontalieră România-Bulgaria –
Analize, prognoze şi scenarii comparabile
privind dinamica teritoriului transfrontalier prin
evidenţierea capitalului teritoriului şi a
potenţialului de dezvoltare a regiunilor şi
teritoriilor de-o parte şi de alta a Dunării ce
conduce la creşterea competitivităţii;
- Gradul de aplicativitate a rezultatelor
cercetărilor din cadrul Observatorului în luarea
deciziilor factorilor politici şi administrativi;
- Conexiunile şi schimbul de informaţii dintre o
serie de instituţii româneşti şi bulgăreşti care au
ca obiect de interes dezvoltarea teritorială.

- Proiecte europene realizate în cadrul
Programului ESPON 2013 şi SEE;
- Cadrul Strategic de Dezvoltare a României
2014 – 2020;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului;
- Legea privind Amenajarea Teritoriului din
Bulgaria (2001)
- Legea privind dezvoltarea regională din
Bulgaria (2008)
- Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială a
Republicii Bulgaria, 2013-2025
- Rapoarte tehnice detaliate privind aplicarea
politicilor de amenajare teritorială conform
Strategiilor de Dezvoltare Teritorială a
României şi Bulgariei;
- Punctul de contact ESPON România;
- Punctul de contact ESPON Bulgaria.

- Acceptarea rezultatelor cercetării şi
aplicarea lor de către factorii de decizie
regionali şi locali;
- Accesul la sursele de informare din
domeniile de competenţă cu privire la
dezvoltarea spaţială – Institutele Naţionale
de Statistică, Statistici locale şi regionale,
Agenţiile Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, Ministerele
Mediului din cele 2 ţări, Direcţii Silvice,
Direcţii privind Managementul Apei etc. ;
- Aplicarea rezultatelor la nivelul zonei
transfrontaliere româno-bulgare în
condiţiile lipsei finanţărilor şi
specialiştilor.

- Gradul de complexitate, claritate şi acceptare a
propunerilor metodologice
- Impactul asupra beneficiarilor (politicieni,
administraţiile publice, specialişti implicaţi în
realizarea coeziunii teritoriale, comunitatea
academică şi publicul larg)

- Analizele zonelor transfrontaliere realizate de
o parte şi de alta a Dunării, proiecte europene
realizate pentru zona studiată, implementarea
metodologiei propuse în conformitate cu
priorităţile Agendei Teritoriale a Uniunii
Europene 2020 - Spre o Europă inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii, compusă din
regiuni diverse.

- Eficienţa colaborării între specialiştii care
elaborează proiectul;
- Probleme legate de compatibilizarea
indicatorilor teritoriali pe 4 domenii
prioritare, astfel încât să cuprindă întreaga
tematică acoperită de studiul amenajării
teritoriului;
- Culegerea şi centralizarea datelor
existente de la diferite entităţi;
- Informarea actorilor interesaţi din
teritoriu şi a populaţiei

- Inventar calitativ şi cantitativ a principalelor
surse de date şi modalităţi de interconectare a
sistemului informatic proiectat pentru
Observatorul Teritorial Transfrontalier RO-BG
cu principalele surse de date.
- Elemente comune compatibile cu sistemele de
baze de date spaţiale în Uniunea Europeană,
pornind de la structura bazelor de date Eurostat şi
ESPON.
- Numărul straturilor digitale implementate (strat
de drumuri, unitaţi administrativ-teritoriale,

- Legislaţia din România şi Bulgaria privind
accesul la date publice

- Riscurile sunt legate de inerţia
deţinătorilor de date din cele 2 ţări de a
coopera cu specialiştii Observatorului
Startegic Transfrontalier RO-BG

- Bazele de date spaţiale teritoriale dezvoltate
de cele 2 ţări în diverse proiecte europene
(ESPON, SEE, INTERREG), EUROSTAT,
bazele de date naţionale
- Google Maps, Imagini Ortofoto, Puncte GPS,
Hărţi topografice militare, Cadastrul digital al

- Neacoperirea întregii tematici a structurii
bazei de date teritoriale
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- Gradul de precizie în elaborarea hărţii
digitale comune a regiunii transfrontaliere
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1 :25000 – teritoriul studiat, sistem de coordonate
latitudine-longitudine WGS 84
- Baza de date spaţiale încărcată cu date şi
realizarea modelului digital al terenului (zona
transfrontalieră RO-BG)
- Monitorizarea implementării politicilor pentru
dezvoltarea regiunii transfrontaliere RomâniaBulgaria prin furnizarea de informatii, statistici,
analize si scenarii comparabile privind dinamica
teritoriului
- Diseminarea cercetărilor realizate în cadrul
Observatorului Teritorial către actorii interesaţi din
teritoriu şi populaţie cu privire la rolul ce îi revine
în cadrul procesului de planificare. Pagină WEB dedicată
rezultatelor
obţinute
în
cadrul
Observatorului Teritorial RO-BG
- Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului
informatic component al Observatorului Teritorial
RO-BG care să asigure exploatarea bazei de date
teritoriale comune în vederea furnizării de rapoarte
tehnice periodice detaliate pentru fiecare element
introdus în baza de date
- Metodologie privind modelul informatic proiectat
în cadrul Observatorului Teritorial RO-BG
Activităţi
Studiu privind sistemul de indicatori teritoriali
comuni România-Bulgaria, în conformitate cu
statisticile şi politicile naţionale şi europene şi
principalele surse de date
Studiu privind realizarea unui sistem integrat de tip
GIS Server pentru realizarea interoperabilităţii
datelor alfanumerice cu cele spaţiale, furnizarea de
hărţi dinamice, date şi servicii GIS prin Internet şi
implementarea unui sistem de protecţie bazat pe
utilizatori şi drepturi de acces
Analiza situaţiei actuale din România şi Bulgaria
cu privire la standardizarea informaţiilor spaţiale şi
utilizarea acesteia în problematica amenajării
teritoriului
Studiu privind principalele activităţi prevăzute în
cadrul observatorul territorial GIS propus în
conformitate cu personalul ştiinţific utilizat
Proiectarea structurii bazei de date teritoriale
transfrontaliere RO-BG

localităţi-intravilane, căi ferate, porturi,
aeroporturi, tipuri de păduri, ape, riscuri,
utilizarea terenului, Etc).
- Bazele de date aferente fiecărui strat component
al hărţii digitale şi stratul referitor la modelul
digital al terenului
- Informaţii şi datele referitoare la dinamicile şi
la inegalităţile teritoriale difuzate precum şi la
politicile din sfera amenajării şi dezvoltării
teritoriale în zona transfrontalieră RO-BG
- Rapoarte de sinteză ce analizează impactul
politicilor teritoriale din zona transfrontalieră
RO-BG privind eliminarea redundanţelor de
acţiune şi de finanţare şi
ordonarea acţiunilor cu impact multiplu, aşa încât
să se optimizeze atât eforturile de acţiune, cât si
cele financiare.
- Analize, scenarii, prognoze teritoriale complexe
care să definească observatorul teritorial ca un
instrument ştiinţific de planificare şi sprijin
decizional la nivelul zonei transfrontaliere
România-Bulgaria

pădurilor, Cadastrul digital al apelor, CORINE
2006 etc.

RO-BG (Edgematch).

- Documentaţii existente pentru fiecare strat al
hărţii digitale (ex. cadastrul drumurilor, căilor
ferate, apelor, pădurilor, cadastrul urban etc)
- Analize, prognoze, scenarii privind
dezvoltarea spaţială în zona studiată realizate
de universităţi şi instituţii de cercetare în
cadrul unor programe regionale, naţionale,
europene
- Valorile principalilor indicatori teritoriali în
evoluţie

- Calitatea surselor de date pentru fiecare
strat component al hărţii digitale
- Calitatea datelor obţinute de la deţinătorii
de date şi promptitudinea privind
actualizarea periodică a acestora
- Diferenţe de percepţie între cauză
(analize, prognoze, scenarii implementate
de factorii de decizie) şi efect (politica de
coeziune teritorială)

- Modelele informatice din domeniul
amenajării teritoriului existente în Uniunea
Europeană, în special ESPON.

- Hărţile şi modelele predictive obţinute
reprezintă o variantă de apreciere a
specialiştilor implicaţi în proiect

- Manual de realizare şi utilizare

- Concluzii emise de specialiştii din domeniu
neimplicaţi în acest proiect

Mijloace
Personal:
- Specialişti în cadastru şi publicitate imobiliară,
informaticieni, specialişti GIS, specialişti în
urbanism şi amenajarea teritoriului, geografi,
economişti, sociologi, ingineri infrastructuri
tehnice, peisagişti, ecologi, matematicieni,
traducător

Costuri
8 om/lună

- Nu există riscuri privind realizarea
metodologiei ţinând seama de experienţa
specialiştilor implicaţi
Ipoteze şi riscuri
- Eficienţa colaborării în cadrul
consorţiului româno-bulgar
- Implicarea autorităţilor centrale şi locale
de ambele părţi ale Dunării în vederea
obţinerii datelor teritoriale necesare
realizării bazei de date spaţiale
- Realizarea de produse cartografice
digitale actualizate şi de bună calitate
(scara 1 :25000, 1 :5000)
- Accesul la sursele de informare din
diferite domenii de competenţă : statistică,
cadastrul apelor, cadastrul pădurilor, zone
protejate, transporturi, investiţii
- Implicarea parţială a factorilor interesaţi
prin consultare atât în realizarea bazei de
date spaţiale a observatorului RO-BG, cât
şi în verificarea şi valorificarea rezultatelor
obţinute.

Echipamente şi materiale :
Dotări performante cu calculatoare, softuri GIS şi
GPS, softuri baze de date, imprimante, scannere,
plottere, staţii totale, GPS, aparat foto digital,
copiatoare alb-negru şi color, internet, soft pagină
WEB.
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Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
Instrumente complementare de planificare teritorială: Termeni de referinţă pentru realizarea unui Observator Teritorial
Proiectarea hărţii digitale a zonei studiate în
conformitate cu standardele europene privind
Normele ISO/ TC211 19101-19140 referitoare la
standardele GIS
Încărcarea bazei de date pentru straturile tematice
alese
Realizarea modelului digital al terenului (3D) din
zona pilot
Proiectarea paginii WEB Observator RO-BG
Aplicaţii GIS pentru planificarea teritorială şi
dezvoltarea urbană: Analize şi prognoze teritoriale
la nivelul zonei transfrontaliere România-Bulgaria;
Analize de evaluare şi planificare a resurselor de
mediu; Studiu de accesibilitate transfrontalieră la
principalele mijloace de transport; Sistem integrat
Utilizarea terenurilor-Modelare Transport (conform
programului SELMA finanţat de U.E.)
Observatorul teritorial RO-BG - instrument
ştiinţific de planificare şi sprijin decizional în
vederea optimizării alocării resurselor de către
autorităţile publice
Validarea bazei de date spaţiale a observatorului
RO-BG în vederea furnizării de rapoarte tehnice
periodice detaliate pentru fiecare indicator teritorial
introdus în baza de date spaţiale
Diseminarea informaţiilor – organizare masă
rotundă, editare buletine informative pentru ca
administraţiile locale, populaţia, organizaţiile
societăţii civile să aibă informaţii relevante şi timp
util pentru reacţii.
Elaborarea documentaţiei ştiinţifice privind
metodologia aleasă în elaborarea bazei de date
spaţiale a observatorului RO-BG şi costurile
aferente
Cooperare cu Observatorul European ESPON,
observatoarele naţionale ESPON din România şi
Bulgaria şi Observatorul teritorial din Sud-Estul
Europei

8 om/lună

6 om/lună
3 om/lună
2 om/lună
10 om/lună

6 om/lună

5 om/lună

3 om/lună

5 om/lună

2 om/lună

Precondiţii
Semnarea acordului de parteneriat,
stabilirea responsabilităţilor în proiect.

INCD URBAN-INCERC, SUCURSALA URBANPROIECT

27

Metodologie comună de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a
zonei transfrontaliere România-Bulgaria”
Instrumente complementare de planificare teritorială: Termeni de referinţă pentru realizarea unui Observator Teritorial
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