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Introducere 
 
GIS este acronimul în limba engleză pentru Geographical 
Information Systems (Sisteme Informaţionale Geografice). GIS 
cunoaște o dezvoltare exponenţială, fiind aplicat în domenii 
diverse, de la sistemele de navigaţie instalate pe autoturisme, la 
analizele privind infracţionalitate urbană, răspândirea bolilor, 
cercetările arheologice sau alegerea locurilor optime pentru 
amplasarea marilor centre comerciale. GIS este util atunci când 
dorim să aflăm răspunsuri referitoare la localizare, model teritorial, 
tendinţe și condiţii locale (exemple după Heywood et. al, 2006: 3): 

n Localizarea – unde se află cea mai apropiată piaţă? Unde sunt 
orașele cu o populaţie sub 25.000 locuitori? Unde se găsesc 
terenurile agricole cultivate cu viţă-de-vie? 

n Modelul teritorial – unde sunt concentrate așezările cu populaţia 
totală în declin? Care sunt arterele de transport cele mai 
aglomerate? Unde se produc cele mai multe accidente auto? 

n Tendinţe – cum s-a modificat utilizarea terenurile într-o arie 
rurală ca răspuns la presiunea urbană? Unde s-au retras speciile 
aflate pe cale de dispariţie? Unde a crescut numărul de 
magazine? 

n Condiţiile locale – unde poate fi amplasat un magazin care să fie 
la maxim doi kilometrii de o gară și în zonă să fie minim 15.000 
de locuitori? Unde sunt concentraţi peste 50.000 de locuitori 
pentru a construi un cinematograf? 

n Implicaţiile – În cazul amplasării unei gropi de gunoi, unde sunt 
cele mai apropiate locuinţe? Care vor fi efectele asupra 
traficului auto dacă una dintre benzi ar fi destinată exclusiv 
transportului în comun?  
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Ce este GIS? 
 

Burrough (1986: 6) a dat una dintre primele definiţii ale GIS: „un set 
puternic de instrumente pentru achiziţionarea, stocarea, 
prelucrarea și vizualizarea datelor spaţiale ale lumii reale pentru un 
anumit scop”. Istoricul GIS este legat de perioada anilor 1960, când 
provocările datorate numeroaselor proiecte de planificare 
teritorială și populaţia în creștere aveau nevoie de instrumente 
rapide de prelucrare a datelor. 

Primul GIS a primit denumirea de Canada Geographic 
Information System sau CGIS, apărut în cadrul eforturilor 
guvernamentale de a identifica distribuţia teritorială a resurselor 
naturale și potenţialul acestora de a fi utilizate în proiectele de 
amenajare teritorială. CGIS a fost necesar ca instrument de 
măsurare rapidă și precisă a arealelor cu diferite utilizări ale 
terenurilor, generarea de tabele cu rezultatele interogărilor și, din 
cauza constrângerilor tehnologiei din acea perioadă, a fost mai 
puţin utilizat pentru realizarea de hărţi tematice. 

Progrese semnificative în utilizarea GIS ca instrument de 
colectare și prelucrare a datelor geografice au fost obţinute în anii 
1970, o dată cu implementarea GIS la recensământul populaţiei din 
SUA. Prin programul DIME (Dual Independent Map Encoding) a fost 
creat un layer al străzilor din orașele americane pentru a asigura un 
sistem automat de georeferenţiere și agregare a datelor obţinute 
din recenzare. 

Accesibilitatea GIS a crescut în anii 1980 ca urmare a progreselor 
înregistrate în domeniul teledetecţiei și scăderea preţurilor 
calculatoarelor, utilizarea pe scară tot mai largă a calculatoarelor 
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personale (PC), dezvoltarea industriei de software cu aplicaţii 
specifice (Figura 1). 

Legat de această extindere a aplicabilităţii GIS în domenii 
diverse ale societăţii este și includerea GIS în curricula opţională sau 
obligatorie a programelor universitare de licenţă și masterat pentru 
domeniul planificării și dezvoltării teritoriale. De asemenea, se 
constată o creștere a interesului de a aplica GIS și în alte domenii. 

 

 

Figura 1. Instrumente de colectare a datelor și rolul GIS 
Sursa: prelucrare după Jensen, Remote Sensing of the Environemt. An Earth Resource 
Perspective, 2007. 
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Surse de date în GIS 
 

Un Sistem Informaţional Geografic (GIS) nu poate fi conceput fără o 
bază de date care să fie legată pe hartă de o anumită poziţie 
geografică. Sursele de date pot fi obţinute din prelucrarea 
imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor, date provenind din 
colectări statistice sau recensăminte, date colectate prin sisteme 
GPS, cercetări și măsurători pe teren (Figura 2).  

 

 
Informaţii asociate în baza de date: Numărul Parcelei: 001, Localitatea: Baloteşti, 
Suprafaţa: 0,5 ha, Tip de utilizare: arabil, Clasa de calitate: A 

Figura 2. Elemente posibile ale bazei de date 
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Figura 2 evidenţiază legătura dintre un ortofotoplan și modul de 
realizare a unei bazei de date GIS. Aceste date pot fi reprezentate în 
format vectorial sau în format raster. Majoritatea softurilor GIS pot 
recunoaște ambele formate, dar sunt specializate în unul din cele 
două formate. 
 
 

Formatul vectorial 
 
Formatul vectorial reprezintă componentele teritoriale, atât cele 
naturale cât și cele antropice, prin perechi de coordonate 
geometrice x, y. Transpunerea grafică a acestora se face 
bidimensional, în coordonate carteziene, prin trei tipuri de entităţi: 
punct, linie și poligon (Figura 3). Alegerea acestor simboluri depinde 
de scara de analiză. De exemplu, distribuţia la nivel naţional a 
orașelor din România face apel la reprezentarea lor printr-un punct 
pentru fiecare oraș. În cazul unui Plan Urbanistic General (PUG), 
același oraș este configurat pe hartă în detaliu, cu elemente legate 
de staţiile de transport în comun (puncte), traseul autobuzelor 
(linii), autogările (poligoane).  

Liniile și poligoanele sunt entităţi formate din conectarea unor 
serii de puncte într-o reţea sau poligon. Stabilirea numărului de 
puncte prin care vor fi reprezentate liniile și poligoanele este un 
aspect important al reprezentării teritoriului pe hartă. Prea puţine 
punte pot deforma aspectul liniilor și poligoanelor, pe când prea 
multe pot duce la creșterea timpului de lucru și încărcarea fișierelor 
stocate în calculator. În aceste sens, a fost dezvoltat un algoritm 
cunoscut sub nume de Douglas-Peucker care elimină punctele 
redundante. 
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Figura 3. Entităţi de reprezentare în GIS 
Sursa: adaptare după Heywood et. al, An Introduction to Geographical Information Systems, 
2006. 
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Formatul raster 
 
Formatul raster stochează informaţiile despre suprafaţa terestră 
sub forma unui sistem celular sau pixeli. Celulele pot avea forma 
unor pătrate de aceeași dimensiune, iar elementele teritoriale sunt 
reprezentate ca un grup de celule.  
 
 

Vizualizarea datelor în dezvoltarea teritorială 
 

Harta și cartografierea tematică 
 
Geografii au fost mereu interesaţi de utilizarea unui instrument prin 
care să exploreze, explice și să reprezinte relaţiile dintre 
fenomenele de pe planetă.  

Harta este o reprezentare grafică în două dimensiuni (plană) a 
unor suprafeţe terestre, dimensiunea hărţii fiind mult mai mică 
decât suprafaţa din realitate. De aceea pe hartă sunt reprezentate 
numai acele elemente în raport cu obiectivele propuse. Oricât de 
mult ne-am strădui nu putem face ca pe hartă să apară în detaliu 
toate elementele de pe glob. Cu ajutorul hărţii sunt arătate 
elemente invizibile în peisaj — de exemplu, limitele administrative 
ale judeţelor. Hărţile sunt simplificări ale fenomenelor terestre — 
modele — concepute pentru stocarea și vizualizarea datelor 
geografice. 

Știinţa care se ocupă cu realizarea hărţilor se numește 
cartografie. Cartografii sunt geografi sau alţi specialiști calificaţi 
care se ocupă cu crearea de hărţi prin cercetarea și prezentarea 
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informaţiei geografice. Prin intermediul hărţilor putem observa 
poziţia relativă a unui obiect sau fenomen faţă de cele din jur.  

În prezent, pentru majoritatea hărţilor atât etapa de culegere cât 
și etapa de reprezentarea grafică sunt realizate cu ajutorul 
calculatorului, însă în trecut aceste operaţiuni erau efectuate prin 
activităţi laborioase pe teren și prin desenare manuală.  

Cartografia presupune în același timp cunoștinţe tehnice și 
artistice, combinând instrumente din domeniul matematicii, 
ingineriei, informaticii și designului grafic. Hărţile trebuie să fie 
exacte și să reprezinte numai acele elemente esenţiale pentru 
scopul propus. Acestea trebuie să fie foarte ușor interpretabile, fără 
elemente care au putea crea dificultăţi în înţelegerea repartiţie 
spaţiale a fenomenelor. De exemplu, hărţile cu izoterme nu au pe 
ele și reţeaua de șosele și căi ferate, iar reţeaua de așezări este 
arătată la modul simplist prin prezenţa doar a orașelor mari. 

Cea mai cunoscută metodă pentru vizualizarea computerizată a 
teritoriului este metoda straturilor (layerelor), prin care entităţile 
teritoriale de același tip sunt grupate în staturi tematice. În figura 4 
este oferit un exemplu aplicat pentru regiunea metropolitană a 
municipiului București. Se poate observa cum fiecare entitate 
teritorială este reprezentată în propriul strat, cum ar fi utilizarea 
terenurilor, solurile, hidrografia, relieful, populaţia, sursele de 
poluare și reţeaua de transport.  

Realizării hărţilor pe baza staturilor tematice are tradiţii mai 
vechi în geografie, prin utilizarea în sistemul tradiţional de 
cartografiere pe foi de calc sau folie transparentă, selectarea 
straturilor și transpunerea acestora într-o hartă analitică. 

Fiecare hartă sau strat de date au fost realizate pentru un 
anumit scop, în funcţie de publicul căreia i se adresează. De 
exemplu, o hartă a proiectelor de extindere a arterelor rutiere 
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pentru regiunea metropolitană a municipiului București poate fi 
utilă autorităţilor locale, cetăţenilor, investitorilor interesaţi în 
dezvoltarea de proiecte în zonă. Există situaţii când unele hărţi pot 
avea, un singur scop, uneori pentru a ascunde anumite lucruri în 
funcţie de interesul celui care a realizat/comandat harta.  
 

 

Figura 4. Clasificarea și prelucrarea layerelor în GIS  
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În figura 5 este arătat cum prin schimbarea modalităţii de 
clasificare pentru aceleași date cartogramele ajung să arate diferit. 
Dacă prin culoarea roșie ar fi reprezentat gradul ridicat de sărăcie 
poate ar exista un interes ca acesta să fie amplificat ca fenomen la 
nivel teritorial sau, dimpotrivă, să fie puţine unităţi administrativ-
teritoriale care să aibă această problemă socială.  
 

 

Figura 5. Modalităţi de clasificare a datelor 

 
În schimb, pentru alte hărţi asemenea exagerări nu pot fi 

acceptate, așa cum este cazul hărţilor topografice, utilizate pentru 
măsurători precise ale distanţelor, suprafeţelor entităţilor 
teritoriale (Figura 6). Hărţile topografice pot fi folosite de urbaniști 
în proiectele de planificare teritorială, prin marcarea traseelor 
existente sau propuse ale conductelor, căilor de comunicaţie. 
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Figura 6. Racordarea hărţilor topografice și reprezentarea teritoriului 
pe o harta topografică 

 
 

Scara hărţii 
 
Cunoașterea și interpretarea hărţilor se bazează pe câteva 
elemente obligatorii ale acestora: scara, sistemul de coordonate, 
proiecţia și legenda semnelor. Scara și sistemul de proiecţie sunt cele 
mai importante elemente ale hărţii care vor dicta modul și 
cantitatea de informaţii reprezentate.  

Dimensiunea hărţii nu este aceeași cu suprafaţa terestră 
reprezentată. Hărţile sunt mult mai mici. Pentru a ști care este 
lungimea unui drum sau distanţa dintre două localităţi pe o anumită 
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hartă trebuie să cunoaștem scara acesteia. Scara arată cu cât au 
fost micșorate dimensiunile măsurate în teren pe plan sau pe hartă.  

Cea mai cunoscută metodă este scara numerică — o fracţie 
ordinară sau o proporţie, cum ar fi 1: 50.000 sau 1: 200.000, în care 
primul număr indică lungimea grafică (de obicei 1 cm) iar cel de al 
doilea lungimea măsurată pe teren obligatoriu tot în aceeași unitate 
de măsură (în cazul nostru cm). În funcţie de scara numerică pot 
exista: hărţi la scară mare — cele care au valoarea fracţiei mică (de 
exemplu 1: 10.000 sau 1: 500) —, care arată foarte detaliat o 
suprafaţă mică din teren; hărţi la scară mică — cele care au o 
valoare a fracţiei mare (de exemplu 1: 100.000 sau 1: 1.000.000) —, 
care în contrast arată zonă geografică extinsă mult mai 
generalizată.  

Figura 7 arată diferenţele dintre o scară mică (1: 500.000), care 
reprezintă o arie geografică extinsă în jurul orașului Pitești, și o alta 
la scară mare (1: 100.000) în care suprafaţa reprezentată este mai 
mică dar numărul detaliilor a crescut, fiind mai bine evidenţiate 
așezările rurale din apropiere de Pitești. Reţineţi: există o relaţie 
inversă — pe o hartă la scară mică este reprezentată o suprafaţă 
mare din teren, iar pe o hartă la scară mare este reprezentată o 
suprafaţă mică din teren.  

Alte metode de reprezentare a scării hărţii sunt: scara directă — 
indică direct lungimea de pe hartă și cea de pe teren (de exemplu 1 
cm = 500 m, echivalentul scării numerice 1: 50.000); scara grafică 
sub forma unei bare orizontale în care este scrisă distanţa 
echivalentă pe teren, într-o anumită unitate de măsură (de obicei 
metri sau kilometri). 
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Figura 7. Reprezentarea detaliilor în funcţie de scara hărţii 
 
 
Alegerea scării hărţii depinde de foarte mulţi factori, cum ar fi: 

mediul de prezentare — tipărită pe hârtie sau urmărită pe ecranul 
calculatorului; audienţa — articole știinţifice, reviste populare, hărţi 
turistice, hărţi rutiere.  

De exemplu, hărţile publicate în articole știinţifice sunt în mod 
obișnuit cele la scară mică, deoarece arealele geografice studiate 
sunt extinse iar revistele sunt publicate obișnuit pe hârtie în format 
A4, ceea ce reduce numărul detaliilor care apar pe hartă.  

Hărţile rutiere, în schimb, sunt realizate pe hârtie format A0–A1, 
deoarece au nevoie de foarte multe detalii pentru a fi utile celor 
care doresc să ajungă la o anumit destinaţie. Cu ajutorul hărţilor la 
scară mare putem analiza în detaliu un anumit loc dar nu putem 
analiza foarte bine relaţiile dintre anumite locuri așa cum se 
întâmplă în cazul hărţilor la scară mică. 
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Sistemul de coordonate geografice  
 
Pentru determinarea poziţiei absolute sau matematice a unui loc de 
pe suprafaţa terestră se folosește o reţea de linii orizontale și 
verticale ce acoperă întregul glob. Cel mai cunoscut sistem de 
coordonate folosește paralele de latitudine și meridiane de 
longitudine. Latitudinea exprimă distanţa unghiulară a unui punct 
de pe glob faţă de Ecuator sau poli, măsurată pe meridianul care 
trece prin acel punct, fiind exprimată în grade (o), minute (’) și 
secunde (”). Latitudinea oscilează de la 0o la ecuator la 90oN la Polul 
Nord (latitudine nordică) sau 90oS la Polul Sud (latitudine sudică). 
Fiecare punct situat pe o anumită linie de paralelă are aceeași 
latitudine. Paralela este o linie imaginară. Pot exista un număr 
infinit de paralele — una pentru fiecare grad de latitudine sau 
pentru fiecare minut sau pentru orice fracţie dintr-o secundă.  

Longitudinea este distanţa în grade, măsurată pe Ecuator, 
dintre meridianul care trece printr-un punct dar și primul meridian 
— meridianul 0 —, ales la o conferinţă internaţională din anul 1884, 
care trece prin Greenwich, Anglia, la est de Londra. Este de 
asemenea măsurată în grade, minute și secunde.  

Longitudinea este reprezentată de linii imaginare, numite 
meridiane, extinse de la un pol la altul și traversează toate paralele 
în unghiuri drepte. Meridianele nu sunt paralele unele faţă de altele. 
Sunt mai depărtate la ecuator, devin din ce în ce mai apropiate spre 
nord și sud și realizează convergenţa la cei doi poli ai globului. 
Meridianul 0 mai este numit și meridianul Greenwich sau Primul 
meridian, iar locurile situate la est au longitudine estică, iar cele 
situate la vest au longitudine vestică. Longitudinea poate avea 
valori între 0–180o E și 0–180o V. 
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Simbolizarea datelor pe hartă 
 
Pentru a obţine o reprezentarea grafică a datelor asociate 
punctelor, liniilor și poligoanelor este necesară utilizarea unor 
simboluri. Cartarea și reprezentarea datelor geografice pot ajuta 
actorii implicaţi în planurile de dezvoltarea prin înţelegerea modului 
de distribuţie în teritoriu a fenomenelor studiate. De exemplu, pe o 
hartă pot fi reprezentate zonele de congestie a traficului, iar prin 
cunoașterea acestor teritorii se pot formula strategii de atenuare a 
efectelor negative. Pentru această analiză ar fi necesare minim 
două layere: unul al limitelor administrative și un altul cu incidenţa 
evenimentelor (Figura 8). 
 

  

Figura 8. Clasificare datelor prin puncte 
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Simbolizarea punctelor 
 
Vizualizarea poziţiei geografice pe o hartă (de ex., localizarea unui 
anumit eveniment) și atributele localizate acestui eveniment (de 
ex., numărul de evenimente) se poate realiza prin mai multe 
metode. Una dintre acestea ar fi sub formă de puncte cu dimensiuni 
diferite sau culori diferite în funcţie de numărul de evenimente. O 
alta ar putea consta în reprezentarea evenimentelor cu forme 
geometrice diferite (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi) pentru a 
realiza o clasificare calitativă a datelor (de ex. evenimente 
periculoase sau mai puţin periculoase). 
 
Simbolizarea arealelor 
 
Arealele pot fi colorate diferit în funcţie de concentrarea unui 
anumit indicator, harta rezultată fiind denumită hartă choropletă. 
De exemplu, putem arată pe o asemenea hartă ponderea populaţiei 
ocupate în industrie. În același timp, prin alăturarea a două hărţi 
putem urmări relaţia dintre doi indicatori, cum ar fi populaţia activă 
în industrie și cea în construcţii.  

Figura 9 evidenţiază prin metoda choropletă distribuţia ponderii 
populaţiei ocupate în industrie din totalul populaţiei ocupate. 
Culorile mai închise arată o pondere ridicată a muncitorilor din 
industrie în primul inel de unităţi administrativ-teritoriale care 
înconjoară municipiul București. De asemenea, se observă 
concentrarea lucrătorilor industriali în localităţile situate pe 
principalele artere de transport către Pitești, Alexandria, Giurgiu 
Olteniţa sau Constanţa.  

O asemenea hartă se poate dovedi foarte utilă în elaborarea 
strategiei de dezvoltarea economică a zonei metropolitane.  
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Figura 9. Harta choropletă a ponderii populaţiei ocupate în industrie 
 
 
Analiza layer unic – layere multiple 
 
Harta de tip choroplet din Figura 9 a implicat utilizarea unui singur 
set de date, în acest caz ponderea populaţiei ocupate în industrie 
din populaţia totală ocupată. Acest tip de analiză se numește 
analiză descriptivă uni-variată, tabelul de atribute GIS având 
această pondere într-o singură coloană.  

Analiza bi-variată utilizează suprapunerea mai multor layere 
pentru înţelegerea unui anumit fenomen. Este un tip de analiză mai 
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complex, care ţin cont de suprapunerea datelor din două layere 
pentru ajuta la procesul de luarea a deciziilor.  

Printre primele utilizări ale metodei cartografice de suprapunere 
a layerelor sunt cele ale lui Ian McHarg, un arhitect peisagist. El a 
aplicat metoda în analiza sensibilităţii mediului (Pamuk, 2006: 41), 
suprapunând mai multe folii transparente cu diferite variabile și 
marcând arealele afectate. Această metodă este utilizată acum cu 
succes în GIS în cadrul scenariilor/analizelor de suportabilitate a 
mediul la diferite intervenţii antropice.  

Una dintre metodele de reprezentare cartografică a metodei bi-
variate este utilizarea metodei choroplete pentru un set de date și 
metoda simbolizării punctelor suprapusă layerului de tip choroplet 
(Figura 10). 
 

 

Figura 10. Analiză de tip bi-variat  
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Analiza modelului spaţial 
 
Analiza modelului în care obiectele și fenomenele geografice sunt 
distribuite în teritoriu poate identifica trei tipuri: clusterizat, 
aleatoriu, uniform (Figura 11), sau modele obţinute prin metode 
statistice (Figura 12). 
 

 

Figura 11. Modele ale entităţilor în GIS 
 

 

Figura 12. Clasificarea datelor prin metode statistice 
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Metodele de reprezentare a simbolurilor prezentate mai sus pot 
fi aplicate pentru diferite hărţi la nivel global, regional și local. 
Alegerea uneia dintre metode depinde de tipul datelor, metodele 
de prelucrare și analiză, modalităţile de diseminare (print sau 
online), mesajul pe care dorim să-l transmitem. 

 

 
Harta ca instrument vizual și suport de decizie 
 
Orice decizie de planificare și dezvoltare teritorială trebuie să ţină 
cont de faptul că este nevoie de o bună comunicare a deciziilor și a 
schimbului de informaţii între diferiţii actori implicaţi (Heywood et. 
al, 2006: 253). Una dintre cele mai mari provocări înainte de decizia 
amplasării unui obiectiv cu mare impact asupra mediului este 
informarea publicului și a experţilor cu privire la alegerea locului 
optim. Exemple similare pot fi oferite și cu privire la amplasarea 
unor parcuri comerciale, industriale sau dezvoltarea sistemelor de 
transport. Prezentarea vizuală pe hartă o relaţiei dintre aceste 
obiective propuse și situaţia actuală ajută la înţelegerea acţiunilor 
de către toţi factorii implicaţi. 

Harta constituie cel mai obișnuit rezultat al acţiunilor 
desfășurate în GIS. De cele mai multe ori, ilustrează un exemplu 
tematic pe baza variaţiilor teritoriale ale componentelor studiate.  

Gradul de complexitate, precum și modalităţile grafice ale hărţii 
vor influenţa foarte mult modul în care actorii implicaţi în 
dezvoltarea teritorială prezintă și acceptă să implementeze 
proiectele propuse. Rolul hărţi în acest context este de a transmite 
informaţia către beneficiari. 
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În continuare vom prezenta câteva elemente/informaţii 
obligatorii pe care o hartă trebuie să le aibă (Robinson et al., 1995):  

n Cadrul	de	referință;		
n Proiecția	utilizată;	
n Aspectele	cartografiate;	
n Nivelul	de	generalizare;	
n Adnotările	utilizate;	
n Simbolurile	folosite.	

 

Figura 13. Harta utilizării terenurilor derivată din CORINE LC, 2006 
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Toate elemente de referinţă ale hărţii sunt alese în funcţie de 
mai mulţi factori, printre care sursele de date, sursele cartografice, 
precum și tehnicile cartografice utilizate în scopul transmiterii unui 
anumit mesaj. De aceea, trebuie să avem în vedere că deși uneori 
GIS este identificat cu realizarea hărţii, cunoștinţele cartografice, 
preocuparea pentru mesaj trebuie să fie în centrul atenţiei. Nici un 
sistem GIS automat nu va genera o hartă care să corespundă în 
totalitate cerinţelor specialistului GIS și a actorilor implicaţi în 
proiectele de dezvoltarea teritorială. În acest sens, există foarte 
multe lucrări care abordează aspectele designul cartografic pentru 
transmiterea unui mesaj eficient. 

Detalii precise cu privire la modul de realizare și componentele 
unei hărţi nu pot fi oferite în totalitate. Gridul hărţii poate fi 
reprezentat de linii cu latitudinea și longitudinea sau coordonatele 
(x,y) ale planului. Următoarele elemente obligatorii sunt titlul hărţii 
(cât mai concis în raport cu elementele cartografiate și mesajul pe 
care îl dorim să-l transmitem) scara hărţii (numerică sau grafică), 
orientarea nordului, legenda, o vinietă care să indice poziţia regiunii 
analizate în rangul teritorial următor. 

În procesul de realizare a hărţii finale trebuie avute în vedere 
numai acele elemente care sunt absolute necesare pe hartă. De 
aceea, trebuie evitate adăugarea de layere care nu sunt importante 
în raport cu mesajul transmis, încarcă harta și creează confuzie sau 
dificultăţi de înţelegere a mesajului transmis.  

Un aspect important de care trebuie să ţine cont în procesul 
cartografic de realizare hărţii sunt simbolurile alese pentru 
transmiterea mesajului hărţii. Hărţile conţin trei tipuri de simboluri: 
puncte, linii, areale. Aceste la rândul lor sunt diferenţiate prin 
dimensiune, formă, densitate, textură, orientare și culoare.  
Alegerea tipului de simbol și elementele de design ţin cont de 
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relaţia dintre cadrul natural și simbolurile alese, dar și de gradul de 
generalizare și armonie a simbolurilor și culorilor alese. Un 
exemplu, în acest sens, îl constituie zonele de vegetaţie 
reprezentate prin nuanţe de verde sau nuanţele de albastru pentru 
suprafeţele acvatice. De asemenea, există unele situaţii când 
trebuie respectate culorile și simbolurile standard dezvoltate în 
cadrul unor proiecte, așa cum este cazul hărţilor CORINE LC. 
 

Metode analitice în GIS 
 
În cadrul GIS pot fi aplicate mai multe metode de analiză spaţială, 
dintre care au fost selectate câteva pentru a oferi o imagine 
sintetică asupra posibilităţilor oferite de acesta. Prin aceste metode 
analitice putem face interogări referitoare la Ce? Unde? Cât? Când? 
și putem propune soluţii la problemele urmărite. Tocmai de aceea 
sunt create layerele GIS, pentru a selecta acele informaţii de care 
aven nevoie sau a putea face predicţii sau explica fenomenele din 
punct de vedere al distribuţiei geografice (Clarke, 2003). 
 

Analiza Buffer (Buffer Analysis) 
 
Arealele buffer sunt acele teritorii delimitate la anumite distanţe în 
jurul unuia sau mai multor obiecte geografice. În cadrul acestei 
operaţiuni sunt generate unul sau mai multe poligoane folosite 
pentru determinarea proximităţii spaţiale (Dumitriu, 2001: 81).  

Arealele buffer pot fi generate pentru orice tip de entitate GIS 
(linie, punct, poligon), iar rezultatul îl constituie un strat nou de tip 
poligon. 
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Figura 14. Areale buffer realizate în GIS 
Sursa: prelucrare după Dimitriu, G., Sisteme Informatice Geografice GIS, 2001, p.81. 

 
 

Suprapunerea layerelor (Map overlay function) 
 
Operaţiune obișnuită în domeniul planificării teritoriale, constă în 
unirea sau intersectarea a două straturi, rezultatul fiind transpus 
într-un layer nou. Obiectele geografice dintr-un anumit strat pot fi 
identificate și selectate pentru a afla dacă se află în interiorul sau 
exteriorul limitelor altor straturi (Figura 15). În aceste condiţii, 
straturile pot fi suprapuse sau combinate în vederea eliminării, 
înlocuirii sau selectării unor elemente geografice și generarea de noi 
staturi GIS (Simion, 2010).  
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Figura 15. Suprapunerea entităţilor spaţiale 
Sursa: prelucrare după Dimitriu, G., Sisteme Informatice Geografice GIS, 2001, p.82. 

 
 

Tot în cadrul operaţiunilor de suprapunere a straturilor GIS pot fi 
evaluate interacţiunile între un anumit areal (poligon) și o serie de 
puncte și linii, între linii și puncte sau numai între linii (Figura 16). 
 

 
Figura 16. Suprapunerea formelor de tip vector 

 
Combinând poziţia unui punct cu un poligon vom avea trei rezultate posibile: 1. Punctul cade 
pe graniţă; 2. Punctul cade în interiorul poligonului şi 3. Punctul se află în afara poligonului. 
Prin combinarea liniilor şi poligoanelor va rezulta: 4. Linia intersectează poligonul; 5. Linia 
este în întregime în interiorul poligonului sau 6. Linia este în întregime în afara poligonului. 
Prin combinarea liniilor cu punctele, vom avea următoarele rezultate: 7. Punctul cade în afara 
liniei şi 8. Punctul cade pe linie. Liniile pot fi: 9. Intersectate sau 10. Neintersectate. 
 
Sursa: prelucrare după Steinberg, S.J., Steinberg S.L., GIS Geographic Information Systems for 
the Social Science. Investigating space and place, 2006, p.169. 



 

30	

Analiza spaţială (Spatial analysis) 
 
Se referă la compararea aspectelor teritoriale, cum ar fi cele legate 
de determinarea numărului de elemente dintr-un anumit areal, 
lungimea căilor de comunicaţie, suprafaţa afectată de poluare 
(Figura 17).  
 

 
Figura 17. Distribuţia organizării administrativ-teritoriale 
Sursa: prelucrare în QGIS, OpenStreetMap, 2015. 

 
 

Analizele de proximitate (Proximity analysis) 
 
Evaluează distanţa dintre anumite fenomene sau obiecte. De 
exemplu, poate fi evaluat numărul de locuitori arondaţi unui anumit 
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spital. În analizele de proximitate, elementele unei reţele sunt 
relaţionate unui anumit centru. 
 
 

Detectarea modificărilor (Change detection) 
 
Prin intermediul acestei metode sunt evaluate modificările în timp 
într-o anumită unitate teritorială.  
 
 

Modelarea și prognoza 
 
Sunt aplicate pentru a urmări, pe baza datelor spaţiale, dinamica în 
timp a fenomenelor. Un exemplu de simulare poate fi analiza 
istorică a dinamicii utilizării terenurilor sub impactul transformărilor 
metropolitane, precum și elaborarea unor scenarii pentru 
următoarele intervale de timp. Interpolarea spaţială utilizează 
datele raster sau vectoriale pentru a realiza estimări asupra valorilor 
din arealele unde datele lipsesc. Practic, ideea interpolărilor spaţiale 
conduce către obţinerea mai multor date la nivel teritorial. 

Există mai multe metode de interpolare spaţială și o vastă 
literatură de specialitate. Una dintre aceste metode este Inverse 
Distance Weighting (IDW), asemănătoare unei regresii liniare în 
analize statistice standard. Interpolarea statistică se folosește 
atunci când deţinem date eșantionate reprezentativ spaţial și avem 
certitudinea că pentru zonele fără date cele obţinute prin 
interpolare pot fi valide. 

Modelarea GIS implică dezvoltarea unor etape analitice treptate 
care sunt elaborate pentru o situaţie particulară. Modelele 
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elaborate pleacă de o serie de aspecte teoretice, cercetare, 
experienţă și creativitate specifică domeniului analizat.  

Există multe modele elaborate, dar adoptarea și implementarea 
acestora trebuie de fiecare dată să ţină cont de situaţia particulară 
în care ne aflăm, din motive care ţin de faptul că modelul anterior ar 
putea avea unele limitări, este greșit sau nu a fost suficient testat. 

Pentru datele în format raster una dintre cele mai folosite 
metode este Map Algebra care, definită pe scurt, reprezintă o 
rezultatul combinaţiei matematice a datelor cuprinse în două layere 
cu celule identice, rezultând un nou layer în urma operaţiunii 
matematice (Figura 18). 
 

	
Figura 18. Metoda Map Algebra 
Sursa: prelucrare după Steinberg, S.J., Steinberg S.L., GIS Geographic Information Systems 
for the Social Science. Investigating space and place, 2006, p.187. 
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Analiza statistică 
 
Aceste metodă este utilizată pentru a studia relaţiile dintre 
atribute, prin tehnici specifice cum ar fi corelaţia, regresia, analiza 
cluster, t test. Calculele pot fi reprezentate atât tabelar cât și pe 
hartă pentru o mai bună înţelegere a fenomenului din punct de 
vedere al distribuţiei și efectelor în teritoriu.  
 
 

Designul și managementul unui proiect GIS 
 
 

Implementarea GIS în planificarea teritorială 
 
Aplicarea sistemelor informaţionale în planificarea teritorială a 
început în jurul anilor 1960, prin construirea unor baze de date 
referitoare la utilizarea terenurilor și a sistemelor de transport. 
Fenomenul a fost amplificat în anii 1980 pe baza progresului în 
domeniul microcomputerelor (Pamuk, 2006), ceea ce a determinat 
creșterea interesului pentru instrumentele de planificare teritorială 
bazată pe utilizarea calculatoarelor.  

Anii 1990 caracterizaţi de utilizarea pe scară largă a 
calculatoarelor personale (PC) au impulsionat utilizarea GIS în 
planificarea teritorială, rolul tehnologiei în domeniu fiind considerat 
unul pozitiv. La acest lucru a contribuit și îmbunătăţirea limbajelor 
de programare software care au făcut posibilă utilizarea mult mai 
ușoară a GIS comparativ cu cea din anii 1960. Domeniul de utilizare 
a GIS a fost extins și către alte categorii de specialiști, cum ar fi cei 
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din domeniul știinţelor economice, agronomice care au sesizat 
potenţialul de utilizare în analizele teritoriale specifice. 

Pentru implementarea cu succes a unui GIS prima condiţie este 
legată de existenţa personalului calificat. Pregătirea în domeniul 
GIS se realizează prin intermediul cursurilor universitare specifice 
din ce în ce mai numeroase, aplicarea GIS în cursuri relaţionate 
domeniului, training-uri, cursuri oferite de firme producătoarea 
software, cursuri virtuale online, numeroase cărţi și articole de 
specialitate.  

Pregătirea în domeniul GIS poate dura un an sau mai mult  
(Greene, Pick, 2006: 32). Cu toate acestea, trebuie menţionat că 
pentru a reuși în implementarea unui GIS personalul implicat 
trebuie să aibă competenţe manageriale de proiect, precum și o 
bună cunoaștere teoretică și practică a domeniul de implementare.  

De exemplu, este de la sine înţeles că pentru construirea unui 
sistem GIS în sistemul de alimentare cu gaze naturale trebuie să 
cunoască o parte din principiile de funcţionare ale acestuia, pentru a 
putea formula problemele, elabora etape de realizare, sarcinile de 
lucru, feedback-ul. În acest sens, este important de reţinut că 
specialistul GIS va colabora cu foarte mulţi specialiști din alte 
domenii ale organizaţiei. 

Pentru implementarea unui sistem GIS sunt necesare 
următoarele componente (Longley et al., 1999) (Figura 19): 

n Softuri	GIS.	Există	foarte	multe	programe	GIS	atât	comerciale	
cât	și	de	tip	open-source.	Menționăm	aici:	ArcGIS	–	program	
de	tip	comercial	dezvoltat	de	compania	ESRI	(www.esri.com),	
QGIS	–	program	de	tip	open-source	(www.qgis.com).	
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n Componentele	 hardware	 –	 pentru	 a	 rula	 softurile	 GIS,	
precum	 și	 pentru	 construirea,	 stocarea,	 administrarea	 și	
prelucrarea	datelor.	

n Datele	 GIS	 –	 atât	 layerele	 reprezentând	 entități	 specifice	
(linie,	punct,	poligon),	cât	și	atributele	asociate.	

n 	Personalul	 specific	 –	 specialiștii	 care	 înțeleg	 aplicațiile	
software	și	sunt	competenți	să	le	ruleze.	

n Personalul	 managerial	 –	 deține	 cunoștințe	 specifice	 și	 este	
implicat	în	elaborarea	și	implementarea	proiectului.	

n Specialiștii	 din	 domeniului	 planificării	 teritoriale	 –	 sunt	 cei	
care	formulează	problemele	pentru	a	fi	rezolvate	cu	ajutorul	
GIS.	

n Metodele	folosite	pentru	culegerea	și	prelucrarea	datelor.	
	

 
Figura 19. Structura unui GIS  
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La ora actuală există o serie de limitări în implementarea GIS în 
domeniul dezvoltării teritoriale inteligente. Acestea sunt 
determinate în special de lipsa resurselor financiare, organizatorice, 
personal calificat, precum și compatibilitatea dintre sistemele 
software. De asemenea, trebuie menţionată și reticenţa aparatului 
administrativ la schimbări către noile tehnologii, sau teama că 
tehnologia poate automatiza o serie de operaţiuni și implicit 
dispariţia locurilor de muncă.  

GIS poate fi aplicat în numeroase departamente ale aparatului 
administrativ, companii sau organizaţii non-profit, pentru 
rezolvarea unor aspecte care ţin de planificarea teritorială. În 
sectorul public, GIS poate fi folosit în domeniul locuirii, serviciilor 
sociale, geodemografie, educaţie, transport, infrastructură, 
sănătate, stabilirea cotelor de impozitare, utilizarea terenurilor 
(O’Looney, 2000; Pamuk, 2006).  

Un aspect important legat de GIS este legată de analiza cost-
beneficiu a implementării unui asemenea sistem. S-a constat că 
implementarea sistemului crește eficienţa luării mai rapide a 
deciziilor potrivite de planificare teritorială, prevenirea incidentelor 
infracţionale prin marcarea pe hartă a evenimentelor și 
evidenţierea unor areal critice din cauza numărului mare de 
evenimente. Domeniul intervenţiilor în situaţii de urgenţă poate 
beneficia de pe urma GIS prin construirea în prealabil a unei baze de 
date cu tipurile de clădiri, înălţimea acestora, structura 
demografică, utilizarea clădirilor, căile de acces, astfel încât în 
situaţii de urgenţă să se poate interveni rapid și eficient. 

GIS poate fi utilizat pentru evidenţierea disparităţilor geografice 
la niveluri micro sau macro-teritoriale. De exemplu, transpunerea în 
GIS a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, poate evidenţia 
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mai bine cu ajutorul hărţii acele zone în care acestea lipsesc sau 
sunt insuficiente în raport cu populaţia rezidentă. 
 
 

Managementul aplicaţiilor GIS 
 
Implementarea unui GIS în planificare teritorială este legată de 
două aspecte: 1. aplicaţii de inventariere; 2. aplicaţii pentru analiza 
politicilor. Operaţiunile de inventariere în domeniul administraţiei 
locale se pot referi la localizarea proprietăţilor, identificarea 
proprietarilor și stabilirea taxelor, prin automatizare cum ar fi 
interogarea baze de date sau identificare direct pe hartă și accesul 
la informaţiile asociate acelei entităţi geografice. Aplicaţiile pentru 
analiza politicilor fac apel la elementele care ţin de cartografierea 
tematică sau analizele de proximitate. O abordare în acest sens 
este analiza datelor la diferite scări de analiză, pentru a identifica 
disparităţile teritoriale la nivel naţional sau regional (Figura 20). 
 

 

Figura 20. Reprezentarea datelor la diferite scări de analiză  
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Aplicaţiile de inventariere 
 
Crearea unei baze de date GIS la nivelul unităţii administrative oferă 
avantaje semnificative pentru procesele de interogare. Prin 
interogare pot fi obţinute informaţiile de interes, iar mai departe 
acestea pot fi vizualizate pe hartă. De asemenea, în condiţiile 
construirii unei baze de date complexe și complete, prin interogare 
se pot obţine foarte rapid informaţii relevante, cum ar fi cele 
referitoare la proprietăţile publice și private, utilizarea terenurilor, 
locuinţele. Figura 21 ne oferă un exemplu asupra utilizării 
terenurilor din municipiul București, utilizând o clasificare standard: 
rezidenţial, industrial, comercial, spaţii verzi, ape. În aceste condiţii, 
orice acţiune de planificare teritorială ar trebui să ţină cont de 
realitatea existentă marcată pe hartă. 
 

 

Figura 21. Harta utilizării terenurilor din mediul urban  
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Dincolo de nivelul administraţiei locale a implementării GIS ca 
procedeu de inventariere este important de ţinut cont de 
necesitatea colaborării multijurisdicţionale la diferite niveluri ale 
autorităţii guvernamentale (Pamuk, 2006: 75). Datorită unei 
asemenea colaborări este nevoie de protocoale și de standardizarea 
modului de reprezentarea a datelor atât pentru transferul 
interinstituţional cât și pentru a oferi o serie de informaţii prin 
sistemele web-GIS. În ultimul deceniu s-a discutat din ce în ce mai 
mult despre un sistem de e-guvernare, prin care populaţia poate are 
acces la modalităţi online de obţinere a informaţiilor cu privire la 
proprietăţi, stabilirea sau plata taxelor locale. 
 
Aplicaţii pentru analiza politicilor 
 
Analiza impactului politicilor locale de planificare teritorială se 
realizează prin hărţi tematice sau analize de proximitate. Pentru a 
putea efectua asemenea analize este necesară geocodarea datelor, 
adică procesul prin care datelor le sunt atribuite poziţia geografică 
pe suprafaţa terestră, prin intermediul proiecţiei hărţii.  

Cele mai cunoscute sisteme de proiecţie sunt Universal 
Transverse Mercator (UTM), Mercator sau Lambert. Orice sistem de 
proiecţie distorsionează realitatea de la suprafaţa terestră, de 
aceea alegerea sistemului de proiecţie al hărţii trebuie făcută cu 
grijă. În România sunt utilizate două sisteme de proiecţie: proiecţia 
cilindrică Gauss-Kruger și proiecţia stereografică Stereo ’70, ambele 
determinate de elipsoidul Krasowski 1942, specific ţărilor din fostul 
bloc socialist al Europei Centrale și de Est.  

În general, imaginile satelitare sunt prelucrate în sistemul de 
proiecţie UTM. Pentru a beneficia de unul dintre avantajele majore 
ale GIS – suprapunerea datelor – trebuie ca imaginile satelitare, 
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hărţile topografice și straturile vectoriale să aibă același sistem de 
proiecţie. În cazul în care aceste sisteme de proiecţie sunt diferite, 
versiunea actuale ale softurilor GIS permit totuși suprapunerea 
layerelor cu proiecţii diferite printr-o operaţie denumită ”on-the-fly 
projection of georefenced images” (ArcGIS Desktop help). 
 
 

*** 
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