Soluția GIS pentru administrația publică
Ce este GIS - Sistem Informațional Geografic?
Este o hartă digitală inteligentă, unde elementele de pe hartă au atașate o serie de atribute. De
exemplu la o parcelă sunt atașate atributele: numărul cadastral, adresă administrativă, proprietar,
suprafața în acte, impozit de plată, ipotecă, utilizarea terenului, etc.
GIS-ul, sistemul de informare geografică, este un instrument pentru a răspunde mai repede și
mai eficient la întrebările formulate.
Ce fel de probleme se rezolvă prin GIS?
 verificarea impozitelor și taxelor scriptice cu situația faptică a proprietăților pentru creșterea
veniturilor primăriei;
 identificarea construcțiilor realizate fără autorizație de construcție sau care nu respectă
reglementările urbanistice;
 prioritizarea investițiilor în infrastructură pe baza analizelor obiective;
 asigurarea unui sistem unitar de gestionare a datelor între direcțiile din primărie;
GIS-ul are impact major în:
 Conducerea primăriei: prin analiza rapidă a situației faptice și scriptice pentru luarea
deciziilor corecte și rapide;
 Urbanism: planificare teritorială, PUG, PUZ, PUD, acordarea de numere administrative,
monitorizarea stării fațadelor și a dinamicii clădirilor (clădiri în construcție, noi construite,
modificate, demolate) și verificarea actelor emise pentru acestea, disciplina în construcții;
 Infrastructură: starea pavajului și volumul traficului rutier, amplasamentul utilităților
publice;
 Cadastrul imobiliar sistematic: permite vizualizarea limitelor parcelelor cadastrale pe
ortofotoplan actual cu rezoluție foarte mare, pentru ca lucrările de cadastru să se poată
verifica vizual – inclusiv de către proprietari;
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 Topografie – Baza de date urbană: acces și măsurători în locuri inaccesibile prin
fotogrammetrie;
 Impozite și taxe: corelarea situației din evidențele scriptice și a realității faptice din teren;
 Investiții: prin evidența, monitorizarea și sincronizarea lucrărilor de investiții în
infrastructură;
 Parcări;
 Siguranța circulației: cadastrul indicatoarelor și marcajelor rutiere;
 Cadastrul spațiilor verzi: monitorizarea spațiilor verzi;
 Situații de urgență;
 Informarea cetățenilor;
Straturi de date GIS oferite:
1) Straturi GIS raster (de tip imagine georeferențiată):
 ortofotoplan actual la 5 cm rezoluție pentru intravilan, respectiv ortofotoplan sau
imagine satelitară de 20-50 cm rezoluție pentru extravilan realizat recent sau din arhivă;

Ortofotoplan arhivă 2012, rezoluție 50 cm

Ortofotoplan actual 2019, rezoluție 15 cm

 panorame 360º stradale – pentru extragerea datelor GIS, măsurători de distanțe și arii;
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 planuri cadastrale scara 1:500-1:5.000 din arhiva ANCPI;

2) Straturi GIS vector (puncte, linii și poligoane):
 adrese adminitrative și axa străzilor încărcată cu nomenclatorul stradal necesară
implementării RENNS - HG 777/2016 – obligatoriu pentru toate primăriile;

 clădiri 3D (conturul clădirilor cu înălțimile acestora);
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 parcele (pe baza limitelor vizibile de pe ortofotoplanurile actuale și detaliate și limitele
din arhiva ANCPI);
 utilizarea terenurilor: drumuri, alei-trotuare, spații verzi, culturi, arabil, suprafețe cu apă;

 utilități publice supraterane (stâlpi, apă-canal, gaz, termoficare, deșeuri)

pentru

îndeplinirea obligațiilor Legea serviciilor comunitare de utilități publice (L51/2006) –
obligatoriu pentru toate primăriile - termen 31 decembrie 2020;
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 calitatea covorului asfaltic, traficul rutier pe fiecare stradă, autoturisme pe fiecare stradă;
 ortofotoplan detaliat cu rezoluția de 1 cm pentru pavajul străzilor generată din
panoramele stradale 360º

 parcări și siguranța circulației: marcaje și indicatoare rutiere;

 panotaj publicitar și afișele din localități – monitorizarea imaginii stradale a localității;
 mobilier urban: bănci, panouri de afișare, coșuri de gunoi;
Pentru a putea beneficia de datele GIS mai sus prezentate punem la dispoziția primăriei în
funcție de necesitățile ei soluții soft gratuite open source sau integrate WebGIS pentru a putea
partaja datele GIS în mai multe direcții ale primăriei.
Oferim training în funcție de nevoia primăriei pentru a putea opera cu datele GIS oferite.
Oferim cartografierea periodică (semestrială, anuală) a datelor de mai sus pentru a
monitoriza schimbările produse în dezvoltarea primăriei.
SC Photomapping SRL este un startup românesc, lansată prin programul Startup Nation
2017, formată din specialiști cu experiență vastă în culegerea datelor geo-spațiale, care au hotărât
să aducă în România tehnologia din Vest la prețuri românești prin inovație: reducerea costurilor
hardware și software, tehnologii open source și inteligența artificială. Prin partenerii noștri avem
experiența livrării datelor RENNS și GIS în peste 30 de primării din România.
Pentru mai multe informații contactați-ne la telefon 0785033800 / email office@photomapping.ro
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