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Giambattista Nolli, (1784). Map of Rome.  [online]: 
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Conţinut şi 
structură

Descrierea succintă a structurii disci-

plinei, alături de informaţii generale 

despre rolul acesteia în cadrul progra-

mului de masterat.
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Disciplina “Metode de reprezentare în analiza 

teritorială (CAD)” este astfel construită încât 

studenţii să parcurgă un ciclu complet, chiar 

extins de reprezentare graică speciică unui 

proiect de planiicare teritorială/urbană. 

Competenţele aferente disciplinei sunt fun-

damentale pentru piaţa forţei de muncă şi 

calitatea documentaţiilor de urbanism şi 

amenajarea teritoriului. Acest lucru este da-

torat importanţei spaţializării intervenţiilor 

şi reprezentării graice a acestora,  astfel 

încât autorităţile contractante şi comuni-

tatea să poată înţelege mai bine documen-

taţiile elaborate de absolvenţii programului 

de masterat. Disciplina are un caracter unic 

deoarece studenţii vor avea posibilitatea de 

a opera în mai multe softuri complemen-

tare, diferenţiindu-se de alte cursuri similare 

care sunt axate în jurul unui singur soft.

Disciplina funcţionează în paralel cu cursul 

“Aplicaţii GIS în dezvoltarea teritorială in-

teligentă” în anul I al programului de mas-

terat. Faţă de cursul de GIS specializat pe 

reprezentările geolocalizate, cursul “Metode 

de reprezentare în analiza teritorială “  oferă 

informaţii de bază din mai multe programe 

folosite în planiicarea regională şi spaţială. 

Practic studentul poate alege între a se spe-



Obiectiv 
general

Obiective 
secundare

cializa pe un singur program de analiză şi 

reprezentare sau utilizarea la nivel mediu a 

unui set de softuri menite acopere majorita-

tea tipurilor de reprezentare graică folosite 

în planiicarea regională şi spaţială.

Absolventul va i capabil să folosească pro-

gramele Autocad, Autocad Maps 3D şi Corel 

Draw / Adobe Illustrator pentru reprezenta 

graic rezultatele analizelor, elemente de 

sinteză, diagnostic sau propunere într-un 

mod clar, lizibil şi expresiv.

La inalizarea cu succes a acestei discipline, 

studenţii vor i capabili să:

• Elaboreze scheme folosind pro-

grame de ilustrare cum ar i Adobe 

Illustrator sau Corel Draw pentru a 

evidenţia concluziile unor analize, ele-

mente de concept şi propuneri.

• Să genereze analize teritoriale folos-

ind AutoCad Map.

• Să acceseze şi să prelucreze baze de 

date teritoriale.
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Competenţe asociate programului de mas-

terat:

Competenţe profesionale

CP1.  Cunoaşterea şi înţelegerea te-

oriilor, principiilor şi metodelor de analiză 

geograică a teritoriului. 

CP2.  Utilizarea metodelor şi tehnicilor de 

analiză – diagnoză, planiicare şi proiectare 

speciice amenajării teritoriului şi urbanis-

mului, în raport cu domeniul de specializare 

al licenţei.  

CP3.  Cunoaşterea practicilor şi modelelor 

recente în planiicarea teritorială, strate-

gică, componentă fundamentală a manage-

mentului teritorial.

Competenţe transversale

CT1.  Capacitatea de autoevaluare obiec-

tivă, de mediere şi negociere, de lucru în 

echipă şi în condiţii de stress.

CT2.  Capacitate de interpretare şi sinteză 

interdisciplinară a studiilor, materialelor 

graice şi cartograice.

CT3.   Spirit critic şi capacitate constructivă 

de abordare a problematicii legate de dez-

voltarea teritorială.

Competenţe
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Structura 
cursului

Competenţe speciice disciplinei

CS1. Abilitatea de a reprezenta graic in-

formaţii, date, aspecte particulare şi relaţii 

în cadrul teritoriului folosind programele: 

Autocad, Autocad Map 3D şi Corel Draw/

Adobe Indesign.

CS2. Înţelegerea modului de structurare 

a informaţiei în reprezentări graice uti-

lizate pentru analiza teritorială.

CS3. Capacitatea de a elabora planşe 

lizibile, expresive pentru prezentarea re-

zultatelor analizelor teritoriale.

CS4. Utilizarea adecvată a programelor 

:Autocad, Autocad Map 3D şi Corel Draw/

Adobe Indesign.

Disciplina este structurată astfel încât stu-

denţii să treacă printr-un parcurs complet 

de lucru aferent unui proiect de planiicare 

teritorială. Etapele obişnuite folosite în 

proiectele de planiicare spaţială se rezumă 

la: analiză, diagnostic şi propunere. De 

asemenea în paralel cu etapele de proiect 

se va recurge la un proces de detaliere 

astfel încât studenţii să elaboreze reprez-

entări graice pentru următoarele trei scări 

de detaliu: regional, aglomeraţie urbană, 

oraş / zonă. 
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P01 Introducere în metodele de 

reprezentare graică.
Despre spaţializarea datelor şi teh-

nici de reprezentare graică
P02 Reprezentare graică la nivel de 

analiză folosind GIS – Introducere
Informaţii de bază despre date 

spaţiale şi GIS
P03 Reprezentare graică la nivel de 

analiză folosind GIS
Accesarea datelor teritoriale şi 

gestiunea acestora.
P04 Reprezentare graică la nivel de 

analiză folosind GIS
Prelucrarea datelor teritoriale fol-

osind AutoCAD Map 3D
Po5 Generare de date 

Tabel 1: Compoziţia 

prelegerilor 

Pe parcursul disciplinei studenţii vor lucra 

preponderent cu două tipuri de soft: 

• software pentru analiză teritorială 

de tip GIS care deţine şi instrumente de 

proiectare (Autocad MAP 3D

• software pentru reprezentări graice 

(Corel Draw sau Adobe Illustrator)
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Prelegere care prezintă modul în 

care se generează date şi elemente 

vectoriale în GIS
Po6 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză I  
Despre tehnici de sintetizare a 

informaţiei şi introducere în folo-

sirea Corel Draw / Adobe Illustrator
P07 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză II
Folosirea instrumentelor de bază 

în Corel Draw / Adobe Illustrator
P08 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză
Instrumente pentru realizarea 

schemelor de sinteză în Adobe Il-

lustrator sau Corel Draw
P09 Reprezentare graică la nivel de 

Diagnostic 
Prezentarea tehnicilor de reprez-

entare graică pentru realizarea 

unui Diagnostic folosind Corel 

Draw sau Adobe Illustrator
P10 Concept de dezvoltare

Despre tehnici de conceptualizare 

folosind desenul de mână sau pro-

grame de ilustrare.
P11 Elemente de proiectare în GIS 

(Autocad Map 3D) -1

Tabel 2: Compoziţia 

seminarilor
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Trecerea de la modulul de GIS către 

cel de proiectare.
P12 Elemente de proiectare în GIS 

(Autocad Map 3D) - 2
Trecerea de la modulul de GIS către 

cel de proiectare.
P13 Reprezentarea de tip Infograic - 

1

Principii şi tehnici de lucru pentru 

realizarea unui infograic.
P14 Reprezentarea de tip Poster - 1

Modalităţi şi principii de realizarea 

a unui poster clar, lizibil şi expresiv.

S01 Cele trei scări de analiză

Aplicaţie, realizarea unei reprez-

entări schematice care să identi-

ice aceeaşi zonă la trei scări dife-

rite: zonă, oraş, teritoriu.

S02 Autocad Map 1 - Interfaţa

Familiarizarea cu elementele  de 

bază pentru a opera în Autocad 

Map (unelte GIS).

S03 Autocad Map 2 – Inserarea date-

lor

Exerciţii cu diferite tipuri de date, 

inserarea şi corelarea datelor 

statistice cu cele vectoriale
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S04 Autocad Map 3 - Cartograme

Realizarea unor cartograme cu 

datele importate în exerciţiile an-

terioare.

So5 Autocad Map 4 - Generarea date-

lor

Analiză pe expansiunea Bucureş-

tiului în intervalul 2006-2014.

So6 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză I  

Realizarea schemelor de sinteză 

folosind desenul de mână.

S07 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză II

Realizarea schemelor de sinteză 

folosind programe de ilustrare.

S08 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză III - Sinteză

Realizarea schemelor de sinteză 

folosind programe de ilustrare.

S09 Reprezentare graică la nivel de 

sinteză IV - Diagnostic şi Scenarii

Realizarea unui diagnostic şi a unor 

scenarii de dezvoltare pornind de 

la sintează şi analize.

S10 Concept de dezvoltare

S11 Elemente de proiectare în GIS I 

(Autocad Map 3D)
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S12 Elemente de proiectare în GIS II 

(Autocad Map 3D)

S13 Reprezentarea de tip Infograic - 

2

Transformarea datelor prelucrate 

în analiză şi sinteză într-un limbaj 

expresibil sub forma unui infor-

graic.

S14 Reprezentarea de tip Poster - 2

Transformarea reprezentărilor 

graice lucrate de-a lungul discipli-

nei într-un poster, format A1.



Spaţializarea date-
lor

Evidenţierea principalelor avantaje 

oferite de spaţializarea datelor şi 

relevanţa diferitelor tipuri de reprez-

entări.

John Snow, (1854).  Broad Street cholera outbreak. [online]: 
www.udel.edu/johnmack/frec682/cholera/snow_map.png
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Spaţializarea datelor se referă în primul 

rând la reprezentarea datelor statistice sub 

forma unor hărţi, cartograme sau scheme. 

Acest model de analiză a devenit deosebit 

de popular după ce John Snow a realizat 

harta “Broad Street Cholera outbreak”.  

Holera, o boală infecţiosă bacteriană cu o 

rată ridicată de deces (peste 85%) ucidea 

sute de oameni  în prima jumătate a secolu-

lui 17. După o ce a cercetat evoluţia bolii şi a 

intervievat o varietate mare de persoane in-

fectate, J.Snow reuşit să evidenţieze o serie 

de caracteristici care contraziceau cunoşti-

inţele anterioare12. Iniţial holera era con-

siderată iind legată de calitatea sângelui, 

iind ulterior încadrată corect în categoria 

afecţinulor sistemului digestiv. Cu ajutorul 

unor interviuri amănunţite întreprinse cu 

locuitorii din cartierul Soho (Londra), Snow 

a reuşit să îşi dea seama că 6 din 7 cazuri 

de holeră s-au înregistrat în case care erau 

alimentate cu apă de la companiile “South-

wark” şi “Vauxhall”.

După o cartare a deceselor din cartier în 

funcţie de iecare clădire, John Snow a con-

stat că persoanele afectate de Holeră se 

concentrau în lungul străzii “Broad”. Astfel, 

1. Snow, J., (1854)On 
the Mode of Communi-
cation of Cholera. John 
Churchill. London

2. Ball, L., (n.d). Cholera 
and the Pump on Broad 
Street: The life and leg-
acy of John Snow.

Despre 
spaţializarea 
datelor
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conectând datele statistice la situaţia din 

teren prin intermediul unei hărţi, cercetăto-

rul a putut identiica o pompă de apă ca iind 

sursa epidemiei, ceea ce a contribuit la elim-

inarea treptată a acestei boli din Europa. În 

consecinţă, pasul principal pentru stoparea 

epidemiei de holeră din prima jumătate a 

secolului 17 este o simplă asociere a unor 

date statistice cu o hartă.

Întreaga disciplină este constituită în  jurul 

spaţializării datelor statistice, evidenţiind 

diversele tehnici pentru a genera reprez-

entări graice clare, expresive şi autentice. 

Rolul reprezentărilor graice în urbanism 

este de a transmite informaţii într-un mod 

cât mai expresiv şi lizibil. Fie că este vorba 

de rezultatele unor analize, elemente de di-

agnostic, propuneri sau schiţe de concept. 

Tehnica de reprezentare depinde direct de 

două elemente: scara la care se lucrează şi 

nivelul de precizie cerut. Prima diferenţiere 

în ceea ce priveşte tehnicile de reprezentare 

graică se face între desenul de mână şi cel 

folosind calculatorul3.

3. Există şi o variantă 
mixtă între cele două 
prin folosirea tabletelor 
graice sau a ecranelor 
interactive. Această 
tehnică este folosită 
preponderent de artişti 
graici în ilustraţii şi nu 
face obiectul cursului.
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Reprezentări 

graice făcute de 

mână

Reprezentări 

graice făcute pe 

calculator
Comunicare rapidă 
şi eicientă a ideilor

Acurateţea infor-
maţiei

Personalitate şi ex-
presivitate

Prezintă soluţii i-
nale

Explicaţii la nivel 
conceptual

Simulează puncte 
de vedere complexe

Încurajează partici-
parea

Prezintă informaţii 
precise şi se pot co-
rela cu baze de date 
exterene

Nu sunt exacte Costuri ridicate

Greu de înnoit (up-
date)

Poate i diicil să se 
lucreze în colabo-
rare

Poate lipsi clarita-
tea

Dau impresia de i-
nalitate

Schimbarea unei 
idei importante re-
zultă în schimbarea 
întregului desen 
(desenul nu poate i 
refolosit)

Erori de sistem

Pot necesita 
cunoştinţe tehnice 
avansate (cursuri de 
specializare)

Avantaje

Dezavantaje

Tabel 3 Avantaje şi dez-
avantaje pentru reprez-
entările graice realizate 
de mână sau cu ajutorul 
calculatorului. 

Adaptare după: Meeda 
B. et al. 2007. Graph-
ics for Urban Design. 
Thomas Telford Publish-
ing 



Pagina 19 

În concluzie, reprezentările graice elabo-

rate de mână sunt cele mai potrivite pentru 

a evidenţia concepte şi pentru a sintetiza 

rezultatele unei/ unor analize.  Totodată, 

această metodă poate produce reprezentări 

graice cu o expresivitate ridicată într-un 

timp foarte scurt, de exemplu în timpul unei 

prezentări. 

Schemele realizate de mână sunt foarte 

utile în dezbaterile în cadrul echipei sau 

chiar în procesul de consultare a populaţiei. 

Orice colaborare directă între mai multe 

persoane alate în aceeaşi încăpere se poate 

realiza mai uşor folosind desenul de mână. 

Desenul de mână nu necesită cunoştinţe 

tehnice avansate şi elimină astfel even-

tualele diicultăţi de exprimare graică ale 

participanţilor cauzate de necunoaşterea 

unui software pentru desen sau de im-

posibilitatea utilizării tehnologiei în acest 

sens. Acest aspect este deosebit de impor-

tant în procesul de implicare a comunităţii în 

deciziile de dezvoltare urbană. 

De exemplu, reprezentările graice realizate 

de mână au fost folosite pentru a exprima 

vizunea de dezvoltare a oraşului Dramen 

Lectură obligatorie: 
Grant, B., (2012). Grand 
Reductions: 10 Diagrams 
That Changed City Plan-
ning. SPUR.

[ o n l i n e ] : w w w . s p u r.
o r g / p u b l i c a t i o n s /
a r t i c l e / 2 0 1 2 - 1 1 - 0 9 /
grand-reductions-10-di-
agrams-changed-city
-planning
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sau pentru a evidenţia nevoile copiilor care 

trăiesc în zonele defavorizate ale Indiei. 

Cele mai frecvente tehnici folosite pentru 

reprezentări graice realizate de mână în 

domeniul planiicării urbane sunt: desenul 

colectiv, scheme logice (mind maps), sin-

tetizarea analizelor, desen de explicaţie şi 

facilitare graică (graphic harvesting).

Desenul colectiv este folosit preponder-

ent pentru activităţi de planiicare în echipă 

unde toţi membri sunt implicaţi direct în re-

alizarea unei reprezentări. În funcţie de caz 

persoanele implicate pot lucra pe rând pe 

baza unor reguli de funcţionare stabilite în 

cadrul echipei sau se pot implica concomi-

tent. Ca şi resurse este nevoie numai de o 

coală de hârtie mai mare (minim A2) şi us-

tensile de desenat, preferabil carioci. Rezul-

tatele obţinute ies în evidenţă prin expresiv-

itate şi uşurinţa realizării.

Aplicabilitate: consultarea şi implicarea 

populaţiei, realizarea viziunii şi brainstorm-

ing (generare de idei / concepte).

Desenul de explicaţie şi facilitare graică 

sunt folosite preponderent în prezentări 
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publice sau prelegeri pentru a evidenţia an-

umite idei4, structuri sau relaţii. În cazul în 

care prezentatorul decide să se folosească 

de realizarea unor scheme în timp real, 

discutăm despre desen de explicaţie. Fa-

cilitarea graică însă este folosită pentru a 

evidenţia principalele idei care reies dintr-o 

discuţie, dezbatere sau prezentare publică. 

Realizatorul reprezentării nu este implicat în 

dezbatere, rolul lui este doar de a sintetiza 

principalele idei şi relaţiile dintre ele sub 

forma unei reprezentări graice.

4. Poate i folosit în 
prezentări şi pentru a 
colecta idei din public, 
un fel de brainstorming 
colectiv.

Rezultatul procesului de 
facilitare graică a unei 
prezentări din cadrul 
conferinţei: TEDxTa-
bleMountain. 

TEDxTM, (2015). Paul 
Mesarcik. 

[online]:www.lickr.com/
p h o t o s / 8 0 1 2 7 3 5 9 @
N06/17790688914/in/
photostream/
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Aplicabilitate: prezentări publice, dezbateri 

sau conferinţe. Foarte utile în evidenţierea 

rezultatelor conferinţei sau a dezbaterii.

Schema logică (mind map)5 este deinită ca 

o tehnică de reprezentare graică pentru vi-

zualizarea conexiuni între mai multe idei sau 

fragmente de informaţii. Fiecare idee apare 

sub formă de text sau simbol, iind ulterior 

legată prin linii sau curbe la idei majore sau 

minore. Astfel se crează o reţea de relaţii. 

Tehnica a fost dezvoltată de cercetătorul 

britanic Tony Buzan in 1972 în cartea sa “Use 

your head” şi este folosită în realizarea de 

notiţe, brainstorming, structurarea ideilor, 

rezolvare de probleme sau planiicarea 

proiectelor. 

O tehnică similară (hărţile mentale6) este fol-

osită de K.Lynch pentru a evidenţia modul în 

care este perceput oraşul. Analizând reprez-

entări graice ale oraşelor realizate de locu-

itorii acestora, el a reuşit să structureze ele-

mentele desenate pe cinci paliere: 1) trasee 

prin care oamenii se deplasează în oraşe; 2) 

colţuri, limite sau rupturi în continuitatea 

formei urbane; 3) cartiere: areale caracter-

izate de caracteristici comune; 4) noduri: 

puncte strategice pentru orientare (pieţe, 

5. sursa: www.business-
dictionary.com

6. Lynch, K., (1960). The 
Image of the City. Cam-
bridge MA: MIT Press.
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interesecţii, etc.); 5) monumente sau alte 

elemente dominante folosite ca repere pen-

tru orientarea în spaţiu.

Aplicabilitate: structurarea ideilor sau evi-

denţierea unor relaţii de cauzalitate. 

Sintetizarea de informaţii este încă reali-

zată folosind desenul de mână datorită ra-

pidităţii cu care acest lucru poate i executat. 

Dintr-o analiză teritorială amănunţită sunt 

păstrate elementele de bază cum ar i struc-

tura localităţilor, reţeaua stradală, urmând 

să ie evidenţiate zonele în care indicatorii 

analizaţi întrec valorile maxime sau minime. 

Harta mentală a oraşului Boston; sursa:  Lynch, K., (1960)
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Cumulând mai multe asemenea zone, pot i 

evidenţiate anumite tendinţe sau concen-

trări de probleme. Sintetizarea informaţiei 

prin reprezentări realizate de mână poate 

i folosită ie ca exerciţiu de structurare, re-

zultatele iind ulterior transpuse pe format 

digital, sau pot avea ca inalitate o schemă 

de sinteză / diagnostic. 

Aplicabilitate: sintetizarea analizelor terito-

riale, realizare de scheme de sinteză / diag-

nostic deosebit de expresive.

În concluzie, reprezentările graice realizate 

de mână sunt instrumente simple, ce oferă 

o expresivitate crescută, iind utile pentru  

a transmite mai departe concepte, idei sau 

nevoi exprimate într-un mod colectiv sau in-

dividual.

Reprezentările graice realizate cu ajutorul 

calculatorului sunt folosite preponderent 

pentru a genera rezultate mult mai aproape 

de realitate sau pentru a produce cantităţi 

mari de reprezentări. Tehnicile de reprez-

entare folosind calculatorul diferă în funcţie 

de precizie, motiv pentru care apare o sepa-

rare între reprezentările pentru planiicare şi 

proiectare. 

Reprezentări 
graice în 
planiicare 
sau proiect-
are
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Proiectare Planiicare

Amenajare Strategii
Concept Intervenţii
Compoziţie Gestiune de resurse
Estetică Resurse
Funcţionalitate Raţiune
Grad ridicat de 

precizie

General

Linii precise de 

construcţie

Direcţii de dezvol-

tare

Tabelul 4 prezintă diferenţele între proiect-

are şi planiicare din punct de vedere al 

reprezentărilor graice. În planiicarea ur-

bană reprezentările graice sunt mai puţin 

precise, deoarece este vorba de prezentarea 

generică a unor idei, intervenţii, probleme 

etc. În proiectare, reprezentările graice au 

nevoie de acurateţe, întrucât ele trebuie ul-

terior transpuse în realitate. 

Programele cu care se va lucra de-a lungul 

cursului sunt alese pentru a se putea adapta 

la nevoile de planiicare dar şi la cele de 

proiectare. Programul ales este Autocad 

Map 3D, deoarece acesta este capabil să 

realizeze analize teritoriale (cuprinde ex-

tensie GIS) şi include unele funcţii avansate 

Tabel 4 Diferenţa la 
nivelul reprezentărilor 
graice între proiectare şi 
planiicare.
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de proiectare7. Pentru realizarea ilustrărilor 

(concepte, scheme etc.) se va lucra cu Corel-

Draw sau Adobe Illustrator. 

Diferenţa între ilustrare, proiectare şi analiză 

teritorială este dată în primul rând de nive-

lul de detaliu. Ilustrarea este abstractă, ea 

prezintă sau evidenţiază concluzii folosind 

preponderent scheme. Analiza teritorială 

implică o precizie mai mare şi se bazează în 

primul rând pe datele statistice din spatele 

reprezentării graice. Procesul de proiectare 

prezintă cel mai ridicat grad de detaliu, iind 

vorba de reprezentări graice care trebuie 

ulterior transpuse în realitate. 

Procesul de lucru folosit în cadrul disciplinei 

este: 

1. Analiză teritorială (Autocad - GIS) 

2. Sintetiză şi diagnostic (Ilustrare 

CorelDraw) 

3. Concept de dezvoltare (desen de 

mână sau ilustrare CorelDraw)

4. Elemente de proiectare la nivel zonal 

(AutoCad basic)

5. Prezentarea inală a concluziilor şi 

conceptului de dezvoltare sub forma de 

poster şi infograic.

7. La bază Autocad este 
un program de proiect-

are folsoit în arhitectură, 
inginerie etc.



Date spaţiale - 
georeferenţiate

Prezentarea generală a modului 

de funcţionare a programelor de 

tip GIS alături de posibilităţi de 

accesare a datelor deschise (open 

data).
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Datele spaţiale reprezintă informaţii georef-

erenţiate, localizabile în spaţiu folosind un 

sistem de coordonate geograice. Procesul 

de lucru cu date spaţiale folosind softuri de 

tip GIS este cunoscut ca analiză spaţială. 

Programele de tip GIS (Geographic Informa-

tion System / Sistem de Informaţii Geogra-

ice) permit vizualizarea, interogarea, 

analiza şi interpretarea datelor pentru a de-

scoperi tendinţe, relaţii în teritoriu, modele 

de dezvoltare etc.

Analiza statistică8 spaţială se referă la in-

terogarea datelor spaţiale pentru a veriica 

dacă acestea pot i reprezentate sub forma 

unui model statistic. Modelarea datelor 

spaţiale se referă la construirea unor modele 

matematice menite să genereze prognoze.

8. O’Sullivan, D., D., Un-
win, (2010). Geographic 
Information Analyzis. 
John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey

Cele 4 tipuri de reprezentare în GIS

Lectură: Iosub, F., 
(2008). Evoluţia Siste-
melor Informaţionale 
Geograice (GIS). 

[online]: www.geo-spa-
tial.org/articole/evoluia-
sistemelor-informaion-
ale-geograice-gis
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Programele de analiză teritorială de tip GIS 

folosesc 4 modele de reprezentare vectori-

ală: linie, punct, poligon, cumul de puncte. 

Cele 4 tipuri de date vectoriale sunt asociate 

cu informaţii statistice, care le asociază val-

ori ce pot i interpretate. De exemplu, limit-

ele judeţelor din România9 sunt considerate  

date vectoriale cărora li se pot asocia date 

statistice, cum ar i populaţia totală con-

form recensământului din 2011. În funcţie 

de datele statistice, informaţiile vectoriale 

pot căpăta anumite proprietăţi estetice cum 

ar i culoare, haşură, tip de linie, etc.

În completarea datelor vectoriale, progra-

mele de tip GIS folosesc şi informaţii de tip 

raster, cum ar i  planuri topograice, cadas-

trale sau hărţi geograice.

9. Sistemul de coordo-
nate asociat României 
este Stereo 70.

Diferenţa între modul de reprezentare de tip raster şi cel 
vectorial



Pagina 30 

Datele inserate în programele GIS se com-

portă ca şi layere (straturi) de informaţii. 

Astfel, orice reprezentare graică în pro-

grame de tip GIS este compusă dintr-un set 

de layere (straturi) de informaţii vectoriale, 

punctuale, poligonale10, etc. 

Pentru analize spaţiale în domeniul dez-

voltării teritoriale pot i accesate ur-

mătoarele baze de date:

Mapcruzin.com, oferă sub formă vectori-

ală: Reţeaua stradală, căi ferate, elemente 

de cadru natural şi o parte nesemniicativă 

din fondul construit. Datele vectoriale au şi 

atribute ataşate, astfel încât ele pot i cla-

siicate în funcţie de acestea. De exemplu, 

reţeaua stradală poate i clasiicată în funcţie 

de categoriia străzilor şi a drumurilor.

sursă online: www.mapcruzin.com/free-ro-

mania-arcgis-maps-shapeiles.htm

Corinne Landcover oferă informaţii despre 

modul general de utilizare a terenurilor în 

cadrul ţărilor membere ale Uniunii Euro-

pene.

sursă online: www.land.copernicus.eu/

pan-european/corine-land-cover/clc-2012

10. Fiecare strat de infor-
maţii poate cuprinde un 
singur mod de reprezen-
tare. Nu există straturi 
care să curpindă de ex-
emple informaţii reprez-
entate ca punct şi linie.
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European Environment Agency oferă o va-

rietate ridicată de date vectoriale şi statistice 

legate de mediu. Din păcate aceste date de 

mediu adesea nu includ România, motiv 

pentru care probabil cele mai relevante sunt 

datele vectoriale ale siturilor Natura 2000 

(SCI/SPA).

sursă online: www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/natura-6

Eurostat reprezintă baza de date statistice 

a U.E. şi cuprinde şi date spaţiale.

sursă online: www.ec.europa.eu/eurostat/

data/database

Openstreet map reprezintă o hartă interac-

tivă similară cu serviciile oferite de Google 

sau Bing, dar care permite descărcarea 

datelor vectoriale şi a atributelor ataşate.

sursă online: www.openstreetmap.org/

Geoportal este un proiect pornit de ANCPI11 

care a generat o serie de hărţi interactive 

care prezintă aşezările României la un nivel 

detaliat (sunt vizibile inclusiv clădirile). Din 

păcate sigurele date care sunt accesibile 

sunt limitele aşezărilor, judeţelor, regiunilor 

de dezvoltare şi ale teritoriului naţional.

11. Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară
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sursă online: www.geoportal.gov.ro/Geo-

portal_INIS/

Data.gov.ro, reprezintă primul pas al Gu-

vernului României către adoptarea datelor 

deschise. Portalul oferă acces gratuit la o 

varietate ridicată de date ale instituţiilor 

publice centrale. La nivelul datelor pentru 

GIS portalul oferă limitele unităţilor admin-

istrativ teritoriale (format KMZ).

sursă online: www.data.gov.ro/dataset?res_

format=KMZ&_res_format_limit=0

Geo-spatial.org, reprezintă o comunitate 

de persoane pasionate de softurile de tip 

GIS şi de principiul datelor deschise. Pagina 

web oferă o varietate amplă de baze de date 

aferente României alături de tutoriale şi arti-

cole de specialitate.

sursă online: www.geo-spatial.org/down-

load

Institutul Naţional de Statistică al 

României (INS) permite din 2014 accesul 

gratuit la datele statistice la nivel de local-

itate, judeţ, regiune, naţional. Deşi nu cu-

prinde date spaţiale, datele statistice pot 

i asociate celor vectoriale folosind progra-

mele curente de tip GIS.
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sursă online: https://statistici.insse.ro/shop/

Corelarea datelor statistice cu cele spaţiale 

De exemplu, un tabel cu numărul rezidenţilor 

la nivel de localitate descărcat de pe pagina 

web INS, poate i salvat în formatul “.csv” ur-

mând a i introdus în programul de  tip GIS. 

Ulterior, acest tabel poate i asociat datelor 

vectoriale cât timp numele localităţilor este 

identic cu atributele datelor vectoriale din 

GIS. Imaginea de mai jos prezintă asocierea 

datelor statistice cu atributele unui set de 

date vectoriale. Coloana pe care sunt asoci-

ate cele două baze de date cuprinde denu-

mirea unităţilor administrativ teritoriale.

Reprezentare graică în GIS (Qgis) care prezintă tabelul de atribute asociat datelor vec-

toriale (localităţi din zona metropolitană Craiova) şi datele statistice în format “.csv”.





“River Thames with the Docks from Woolwich to the 
Tower” from A Dictionary Practical, Theoretical, and 
Historical of Commerce and Commercial Navigation by 
J.R. M’Culloch. Longmans, Green and Co. London, 1882.

Criterii pentru 
reprezentări 
graice reuşite
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1. Ce vreau să arăt?

Aceasta este întrebarea de la care porneşte 

orice reprezentare graică. Răspunsul la ea 

poate i un enunţ, o ipoteză, o tendinţă sau 

doar un cuvânt. 

2. Structurarea elementelor graice

Pornind de la obiectivul principal (răspunsul 

la întrebarea: ce vreau să arăt?), toate ele-

mentele graice trebuie ordonate pentru a 

ajunge la un rezultat satisfăcător. Astfel, 

cel mai jos este planul de bază care este 

constituit în funcţie de scara şi nivelul de 

detaliu la care se lucrează. Pentru analize 

zonale se poate folosi un plan topograic 

sau cadastral. Pentru analize la o scară mai 

amplă acestea nu îşi au sensul deoarece nu 

pot i lizibile. La scara teritoriului planul de 

bază poate cuprinde următoarele elemente: 

reţeaua stradală, limitele unităţilor admin-

istrativ teritoriale şi elemente majore de 

cadru natural.

Peste planul de bază urmează elemente 

graice în următoare ordine: culoare12, 

haşură, contur, linie (pentru relaţii, săgeţi) 

şi simboluri. Indiferent de mesajul transmis 

simbolurile iind elemente graice de mici 

dimensiuni trebui să ie amplasate peste 

12.  În cazul în care se fol-
osesc planuri cadastrale 
sau topograice orice 
poligon reprezetat prin 
culoare (solid-ill) tre-
buie să ie transparent. 
Acest lucru este nece-
sar pentru ca inforaţiile 
din planul de bază să ie 
mereu vizibile

7 reguli 
pentu reprez-
entări graice 
reuşite
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celelalate elemente pentru a i vizibile.

3. Gama de culori 

Pentru a realiza reprezentări graice reuşite, 

o atenţie sporită trebuie acordată culorilor 

folosite. Acestea trebuie să ie compatibile 

iar pentru a realiza acest lucru se pot folosi 

palete de culori. Majoritatea programelor 

de ilustrare cum ar i Corel Draw sau Adobe 

Illustrator au deja câteva palete de culori în 

pachetul standard. Există şi generatoare de 

palete de culori disponibile online cum ar i: 

“www. color.adobe.com” sau “http://colllor.

com”. Culorile pot i preluate în orice pro-

gram de ilustrare (inclusiv GIS) folosind co-

durile de culori (ex. codul pentru negru este: 

#000000).

4. Metode de evidenţiere a elementelor 

graice

Contrastul este principala metodă de evi-

denţiere a elementelor graice. Astfel fol-

osind culori contrastante elementele devin 

mult mai uşor de citit (ex. contrast alb-ne-

gru sau roşu - verde). Complementar evi-

denţierea anumitor elemente se mai poate 

realiza şi folosind umbre dar asta presupune 

ca acestea să ie deja în primplan.
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5. Informaţii generale

Fiecare cartogramă conţine obligatoriu: 

scara graică, un simbol care indică nordul, şi 

roza vânturilor (în proiectare). Excepţia de la 

acest capitol sunt schemele şi reprezentările 

conceptuale.

6. Scara la care se lucrează, nivelul de de-

taliu folosit

Tipul de reprezentare diferă în funcţie de 

scara la care se lucrează. De exemplu în 

proiectare când se lucrează la scara 1:500-

1:2000 strada este reprezentată ca un con-

tur delimitat de parcele (domeniu privat). În 

reprezentările teritoriale sau conceptuale 

strada este reprezentată ca o linie, grosimea 

liniei indicând cateogria sau importanţa 

acesteia. Astfel trebuie acordată o atenţie 

sporită nivelului de detaliu potrivit pentru 

mesajul transmis prin intermediul reprez-

entării graice.

7. Legenda

Reprezintă instrumentul prin care întreaga 

reprezentare graică este decodiicată. 

Din acest motiv este esenţial ca iecare el-

ement graic să ie reprezentat în legendă. 

De asemenea, este recomandat ca infor-

maţiile din acelaşi palier de analiză să ie 

reprezentate prin elemente graice comune 
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(culoare sau formă). La fel cum structurăm 

informaţia în planşă, trebuie organizată leg-

enda. Elemente comune sunt relaţionate şi 

în cadrul legendei. De exemplu, elementele 

din planul de bază sunt grupate într-o parte 

distinctă a legendei. 

Folosind aceste 7 reguli, a căror aplicare va 

i detaliată pe parcursul disciplinei, pot i re-

alizate reprezentări graice lizibile, clare şi 

expresive. 

Pentru o evaluare adiţională a reprez-

entărilor graice pot i luate în considerare 

criteriile elaborate de D. McCandless13. 

Acesta consideră că pentru o vizualizare de 

succes a datelor este nevoie de următoarele 

ingrediente: poveste/concept, informaţii 

precise, un obiectiv clar şi o formă vizuală 

distinctă.

13. McCandless, D., 
(2012). Information is 
Beautiful. New edition 
Edition. Collins.





A Handbook for Travellers in Southern Germany, 
Eighth Edition. London: John Murray. 1858.
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