
Ce este GIS? 

Poate cel mai bine este sa vizualizati cateva filulețe care vă pot clarifica ce este si la ce poate fi utilizat ori 
care este rolul hartilor  în GIS. Asemnea filmulețe pot fi urmarite pe http://video.esri.com. 

Dacă totuși ați decis să citiți aceste câteva notițe despre GIS e bine să știți că acestea nu sunt altceva decât o 
traducere a paginii http://www.esri.com/what-is-gis. Am facut această traducere cu scopul de a da 
posibilitatea studenților nevorbitori de engleză să își facă o primă idee referitor la ce este si cine utilicează 
GIS. 

Definiție 
Sisteme informatice geografice  (GIS) integrează hardware, software, și date pentru capturare, management, 
analiză și vizualizare a tuturor informațiilor geografice referențiate. 

GIS ne permite să vizualizăm, întelegem, interogăm, interpretăm, și vizualizăm date în multe feluri care ne 
permit  să descoperim relații,  modele și tendințe  sub formă de hărți, globuri, rapoarte sau grafice. 

GIS vă ajută șă puneți întrebări și șă gasiți răspunsuri vizualizând  datele într-un mod ușor de înțeles și ușor 
de diseminat. 

Tehnologia GIS poate fi integrată în cadrul oricarui sistem informatic al unei companii. 

Top cinci benefici  ale GIS 

GIS aduce beneficii oricărei organizații (companii) de orice dimensiune și aprope în toate domeniile de 
activitate. Există o conștientizare tot mai mare a valorii economice și strategice a GIS. Beneficiile GIS se 
încadrează în general în cinci categorii de bază:  

• Economii de costuri și o eficiență sporită 
o GIS este utilizat pe scară largă pentru a optimiza programele de întreținere și mișcările flotei 

de zi cu zi. Implementari tipice pot duce la o economie de 10 până la 30 la sută în cheltuielile 
operaționale prin reducerea consumului de carburant și timp, servicii îmbunătățite pentru 
clienți, și programarea mai eficientă. 

• Solutii mai bune și mai eficiente 
o GIS este o tehnologie bazata pe poziția spațială cu scopul de a lua cele mai bune decizii cu 

privire la locație. Exemple comune includ selectarea imobilelor, alegerea rutei / coridor, 
planificarea  de evacuare, conservare, extracția resurselor naturale, etc. Luarea de decizii 
corecte cu privire la locație este critică pentru succesul unei organizații. 

• Îmbunătățirea comunicării 
o GIS bazat pe hărți dă posibilitatea unei mai bune înțelegeri a diverselor situații și posibilitaea 

de a împărtăți informația cu alții. GIS foloseste un tip de limbaj care îmbunătățește 
comunicarea dintre diverse echipe, departamente, discipline, profesii, organizații și publicul 
larg. 

• Mai buna capacitate de păstrare și actualizare a informatiilor 
o Multe  organizatii au ca responsabilitate păstrarea și actualizarea datelor de natură 

geografică. GIS pune la dispoziție  un cadru puternic pentru managementul acestor tipuri de 
date alături de un suport complet pentru tranzacții și raportări bazate pe aceste date. 

http://video.esri.com/watch/81/what-is-gis-and-how-can-it-help-me
http://video.esri.com/watch/98/the-role-of-maps-in-gis
http://video.esri.com/
http://www.esri.com/what-is-gis


• Gestiune din punct de vedere gografic 
o GIS devine esențial pentru a înțelege ce se întampla  - și ce se va întampla – în spațiul 

geografic.Odată  ce întlegem , putem șă anticipăm acțiuni. Această nouă abordare a 
managementului transformă modul în care organizațiile opereză. 

Ce poti șă faci cu GIS? 

GIS ne da o nouă perspectivă asupra modului in care privim lumea din jurul nostru.Cu  GIS poti șă: 

• Reprezinți  pe hartă unde sunt diverse obiecte (elemente) 
o Reprezentând pe hartă unde se gasesc diverse obiecte îți permite șă gasești locații unde se 

află elementele pe care le cauți și șă vizualizezi modele. 
• Reprezinți  cantități 

o Oamenii reprezintă pe hărti cantități pentru a găsi locuri care îndeplinesc criteriile căutate  și 
să ia măsuri. O companie de îmbrăcăminte pentru copii și-ar putea dori șă afle adresele 
familiilor tinere cu venituri relativ ridicate. Oficiali din domeniul sănatății publice ar putea 
dori să reprezinte pe hartă numărul de medici la 1.000 de persoane în fiecare unitate 
recenzata pentru a identifica zonele care sunt deservite în mod corespunzător, și care nu 
sunt. 

• Reprezinți  densități 
o O hartă a densității vă permite să măsurați numărul de elemente utilizând o unitate de 

suprafata uniformă astfel încât să puteți vedea în mod clar distribuția. Acest lucru este util 
mai ales atunci când cartografiem spre exemplu rezultatele unor recensăminte pentru 
unități administrativ teritoriale care variază foarte mult în suprafata. Pe hărți care arată 
numărul de persoane pe suprafață. Unitatile de recensare mai mari ar putea avea mai multe 
persoane decât cele mai mici dar unele suprafețe mai mici s-ar putea șă aibe mai mulți 
oameni pe kilometru pătrat adica o densitate mai mare. 

• Gasești ce este într-un anumit areal 
o Utilizați GIS pentru a monitoriza ceea ce se întâmplă și să luați măsuri specifice de 

cartografiere a ceea ce este în interiorul unei anumite zone. De exemplu, un procuror va 
monitoriza arestări legate de consumul de droguri. Daca  o astfel de arestare este in 
vecinateatea de 1.000 de metri față de o școală se vor aplica sancțiuni mai aspre. 

• Gasiți ce se află în vecinătatea unui anumit punct ori areal 
o GIS vă poate ajuta șă descoperiți ce se află într-un areal din jurul unui punct la o anumită 

distanță dată. 
• Cartografiați schimbările 

o Cartografiați schimbările pentru un areal în care sunt anticipate schimbări viitoare, 
descoperiți tendința fenomenului, sau evaluați impactul unei politici ori a unei 
acțiuni.Cartografiind unde și cum elementele se deplaseaza intr-o perioadă de  timp veți 
putea șă descoperiți comportamentul acestora. De exemplu, un metereololog studiază 
traseele uraganelor pentru a prevede unde și cand se vor produce in viitor. 

  



Abordarea geografica 

Geografia este știința planetei noastre. În combinație cu GIS, geografia 
ne ajută șă înțelegem mai bine lumea și șă aplicăm cunoștințele 
geografice într-o multitudine de domenii. Rezultatul este apariția 
abordarii geografice -un nou mod de gândire și de rezolvare a 
problemelor care integrează informații geografice în modul în care am 
înțelege și în modul de gestionre a lumii in care trăim. Această abordare 
ne permite șă cream cunoștințe geografice prin măsurarea pământului, 
organizarea acestor date, precum și analiza și modelarea diverselor 
procese și relațiile lor. Abordarea Geografica ne permite , de asemenea, 
să aplicam aceste cunoștințe pentru modul în care noi proiectam, 
planificam și schimbam planeta noastră.  

Pune intrebari 

Abordarea unei  probleme din punct de vedere geografic implică definirea 
problemei dintr-o perspectivă bazată pe locație. Care este problema pe care 
încearcă să o rezolve sau să o analizeze, și unde este situată? Răspunzând 
cât mai clar in privinta întrebarii la care încercați să o formulați vă  ajutați în 
etapele ulterioare ale abordării geografice, atunci când vă veți  confrunta cu 
decizia referitoare la structura analizei, care metode analitice se vor utiliza 
și cum să fie prezentate rezultatele publicul țintă.  

Gasește date 

Dupa definirea clară a problemei este necesar șă determinam datele 
necesare pentru a putea crea analize și unde putem șă gasim datele ori cum 
pot fi ele create. Tipul de date și obiectivul geografic al proiectului vostru vă 
va ajuta in mod direct la stabilirea metodelor de colectare și de realizare a 
analizelor. Dacă metoda de analiză necesită date detaliate probabil va fi 
necesar șă creați  noi date. Crearea de noi date poate șă însemne calcularea 
de date în diverse tabele sau obținerea unor straturi de hărtă sau atribute, 
dar care în mod obligatoriu necesită câteva prelucrări. 

Verifică datele 

Nu vei ști sigur dacă datele pe care le-ai obținut sunt corespunzatoare 
pentru studiul tău până când nu le vei examina pe fiecare în parte. Aceasta 
include inspecția vizuală, cum sunt organizate datele (schema de 
organizare), cât de bine corespund datele din punct de vedere topologic și 
din punct de vedere al interoperabilității, și istoricul datelor (metadata). 

Analizează 

Datele sunt procesate și analizate în funcție de metoda de examinare sau 
analiză pe care o alegeți, care depinde de rezultatele la care se spera șă se 
ajunga. Privind rezultatele puteti șă decideți dacă informația este valabila 
sau utila, sau dacă ar trebui să rulați din nou analiza folosind parametri 
diferiti sau chiar o metodă diferită. Instrumentele de modelare GIS fac  
relativ ușoara posibilitatea de a opera  modificări și de a crea noi date de 
ieșire. 



Împărtășiți rezultatele  

Rezultatele și prezentarea analizei sunt părți importante ale abordării 
geografice. Rezultatele pot fi partajate prin rapoarte, hărți, tabele și 
diagrame și livrate în formă tipărită sau digital într-o rețea sau pe Web. Este 
nevoie șă decizi cu privire la cele mai bune mijloace pentru a prezenta 
analiza. Puteți compara rezultatele de la diferite analize și să vedeti care 
metodă prezintă informațiile mai precis. Vă puteți adapta rezultatele pentru 
audiențe diferite. De exemplu, o audiență ar putea necesita un raport 
convențional care rezumă analizele și transmite recomandări sau 
alternative comparabile. Un alt public ar putea avea nevoie de un format 
interactiv care le permite să formuleze întrebări precum ”ce ar fi dacă” sau 
să urmărească analize suplimentare. 

 

Terminologie GIS 
Sunt foarte multe resurse online in care sunt desrisi termenii și acronimi GIS. Noi 
va propunem șă comparati definitiile de le cel putin trei surse pentru a va 
forma o idee completa a ceea ce inseamna respectivul termen. 

• GIS Wiki: wiki.gis.com 
• Dictionary of Abbreviations and Acronyms in GIS, Cartography, and Remote Sensing—University of 

California at Berkeley 
• Esri Online GIS Dictionary 
• FGDC Glossary—cei mai multi temeni aiStandardelor de Transfer de Date Spatiale (FIPS 173) 
• Geographer's Craft Glossary—University of Colorado at Boulder 
• GIS Data Depot Helpdesk Glossary 
• Glossaire SIG—Glosar de limba franceza de la ESRI-France 
• Glossary of Cartographic Terms—Perry-Castañeda Library, University of Texas at Austin 

 

Publicații 
• ArcNews— O revista oferind povești de succes GIS 
• ArcUser— O revista pentru utilizatorii de software ESRI. 
• ArcWatch—E-revista pentru stiri, opinii și perspective GIS. 
• A Very Spatial Podcast 
• Directions Magazine 
• Geo: International Magazine 
• GeoConnexion 
• Geospatial Today 
• GeoWorld 
• GIS Development 

 
 
 
 
 

http://wiki.gis.com/
http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.gateway
http://www.fgdc.gov/metadata/csdgm/glossary.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/gloss/glossary.html
http://www.gisdatadepot.com/helpdesk/glossary.html
http://www.esrifrance.fr/glossaire.asp
http://www.lib.utexas.edu/maps/glossary.html
http://www.esri.com/arcnews
http://www.esri.com/arcuser
http://www.esri.com/arcwatch
http://www.veryspatial.com/podcast.php
http://www.directionsmag.com/
http://www.geoconnexion.com/geo.php
http://www.geoconnexion.com/geoconnexionuk.php
http://geospatialtoday.com/gst/index.php
http://www.geoplace.com/ME2/Default.asp
http://www.gisdevelopment.net/
http://www.esri.com/~/media/Images/Content/what-is-gis/graphics/mekong_flood_exposure_lg.jpg


Cine utilizeaza GIS? 
 
Mii de organizatii utilizeaza GIS pentru a rezolva probleme și pentru a imbunatatii procesele. Cititi despre 
cum este utilizat GIS și cum poti șă  implementezi GIS in organizatia ta sau in comunitatea din care faci 
parte. 

Cateva domenii de activitate: 
businesses,  
governments,  
educators and scientists,  
environmental and conservation organizations,  
natural resource groups,  
utilities  

http://www.esri.com/what-is-gis/who-uses-gis#business_panel
http://www.esri.com/what-is-gis/who-uses-gis#government_panel
http://www.esri.com/what-is-gis/who-uses-gis#science_panel
http://www.esri.com/what-is-gis/who-uses-gis#environment_panel
http://www.esri.com/what-is-gis/who-uses-gis#resources_panel
http://www.esri.com/what-is-gis/who-uses-gis#utilities_panel
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