
 

RAPORT DE ACTIVITATE - FAZA a-II-a 
ACȚIUNI SMART REPLICABILE ȘI INTEGRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

DEZVOLTAREA ECONOMIILOR URBANE (CRISALIDE) 
 
Faza : Nr. 2 – Contribuție la realizarea metodologiei pentru definirea temelor și parametrilor 
identificați pentru realizarea sistemului de sprijin decizional în managementul urban și 
contribuție la realizarea din punct de vedere tehnic a instrumentului informatic IDMT 
Termen : 06-12-2019 

 
1. Obiectivul proiectului: Elaborarea unui sistem de sprijin decizional pentru managementul 

mediului urban, care va fi utilizat de către reprezentanții autorităților publice naționale și ai 
administrațiilor locale, întreprinderilor și organizațiilor, precum și de actori angajați în 
domeniul dezvoltării durabile, inovațiilor sociale, tehnologiilor informației și comunicațiilor bazate 
pe metode intelectuale moderne și pe sisteme geo-informatice pentru ameliorarea eficienței 
gestionării mediului urban și reducerea costurilor în planificare la diferite niveluri. 

 
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: Instrument informatic IDMT 

reprezentând o platformă on-line bazată pe IGIS (Inteligent Geographic Information System) 
care să vină în sprijinul autorităților locale cu scopul de eficientizare a gestiunii mediului urban 
și reducere a costurilor redundante. 

 
3. Obiectivul fazei: Contribuție la realizarea metodologiei privind definirea parametrilor pentru 

sistemul de sprijin decizional pentru managementul mediului urban (descriere zona pilot, 
analiza contextului local, strategii de specialitate, indicatori etc.) și contribuție la definirea 
cerințelor hard și soft pentru realizarea instrumentului informatic IDMT. Diseminare 
rezultate. 

 
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: Studiu de cercetare privind 

implementarea politicilor publice care sunt necesare pentru a acoperi tema proiectului și cele 
două provocări fundamentale: Crearea de cunoștințe și instrumente inovatoare care să 
genereze modele durabile și eficiente de management; Studiu privind contribuția INCD 
Urban-Incerc la proiectarea și implementare bazată pe WEB a  sistemului informatic IDMT 
pentru sprijin în luarea deciziei spațiale la nivelul administrației publice; Participare la 2 
conferințe internaționale; Organizarea unei mese rotunde privind elaborarea unui sistem 
informatic de sprijin decizional pentru managementul mediului urban; Prezentarea de postere 
în cadrul conferințelor și publicarea rezumatelor. 

 
5. Rezumatul fazei : 

Activitățile efectuate sunt în concordanță cu etapa a-II-a a planului de realizare CRISALIDE, dar și cu 
o parte din sarcinile prevăzute în Activitatea 3.1./2020.  Astfel, studiul a fost conceput pe 3 capitole 
care să definească metodologia pentru definirea parametrilor pentru sistemul de sprijin decizional 
pentru managementul mediului urban și contribuția tehnică a INCD Urban-Incerc la realizarea 
instrumentului informatic IDMT. De asemenea, obiectivele, metodologia, sistemul informatic IDMT 
și rezultatele proiectului au fost diseminate în cadrul a 2 conferințe de cercetare, prin publicarea 
rezumatelor în revista conferințelor, prin realizarea de postere și prin organizarea a 2 mese rotunde 
dedicate proiectului. 
 
 
 
  



 
Capitolul 1.  
 
Capitolul 3. Contribuția INCD Urban-Incerc la realizarea Instrumentului Inovativ de luare a 
deciziilor (IDMT) 
În orașele moderne, luarea deciziilor cu privire la anumiți parametri ai planificării urbane este asociată cu 
analiza și procesarea unei cantități mari de date despre starea tuturor subsistemelor urbane, cu 
participarea unei varietăți de specialiști din anumite domenii ale științei și practicii. În general, evaluarea 
și luarea deciziilor se realizează în cel mai scurt timp posibil, pe baza mai multor opțiuni și necesită atât 
evaluări de impact pe termen scurt, cât și pe termen lung. Astăzi, aceste sarcini sunt realizate într-un mod 
științific, pe baza experienței și calificărilor proprii. Sistemele de asistență decizională pot structura 
procesul de gestionare a orașului, pot îmbunătăți calitatea informațiilor pe care se bazează deciziile și, 
astfel,  permit decidenților să înțeleagă mai bine problemele ce necesită rezolvare. Proiectele de tip 
„Smart City” reprezintă un instrument important al tuturor națiunilor către o economie inovatoare, noi 
tehnologii și orașe ca centre ale noii economii. Sistemul de asistență decizională în managementul 
mediului urban este un element important în implementarea conceptului „Smart City”. 
Noutatea științifică a dezvoltării sistemului de sprijin inovativ pentru luarea deciziilor în managementul 
mediului urban constă în combinarea activă a inovațiilor tehnologice, sociale și organizaționale cu 
planificarea teritorială și managementul urban, ceea ce va permite asigurarea activităților comune ale 
diverselor părți interesate în toate etapele cercetării, proiectării și implementării sistemului și vor crea o 
platformă care integrează spațiul fizic și informațional al orașului. O astfel de integrare va provoca 
apariția de efecte sinergetice în economia urbană și apariția de noi procese de formare și evoluție a 
spațiului urban ca o resursă suplimentară de dezvoltare economică. Scopul sistemului informațional 
propus este de a dezvolta un sistem de asistență decizională pentru gestionarea mediului urban de către 
reprezentanții autorităților publice și administrațiilor locale, mediului de afaceri și organizațiilor non-
guvernamentale, persoanelor fizice implicate în  domeniul dezvoltării durabile, inovării sociale, 
tehnologiilor informaționale și comunicațiilor bazat pe metode analitice moderne și sisteme de 
geoinformare pentru îmbunătățirea eficienței managementului mediului urban și reducerea costurilor în 
planificarea dezvoltării mediului urban la diferite niveluri. 
Obiectul cercetării în cadrul proiectului CRISALIDE este sistemul de management al orașului în ceea ce 
privește luarea deciziilor strategice privind dezvoltarea urbană. Scopul lucrării este dezvoltarea unui 
sistem de asistență decizională pentru gestionarea mediului urban de către reprezentanți ai autorităților 
publice și ai administrațiilor locale, mediului de afaceri și organizațiilor non-guvernamentale, precum și 
de persoane fizice în domeniul dezvoltării durabile, inovării sociale, tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor. Ca parte a celei de-a doua etape a lucrării, a fost dezvoltat conceptul de sistem complex 
hardware și software ce reprezintă structura sistemului de asistență decizională pentru managementul 
mediului urban. În acest scop este definită componenta privind sarcinile generale și specifice și algoritmii 
ce vor fi utilizați. A fost dezvoltat conceptul de bază informațională, structura acesteia, funcțiile 
sistemului de gestionare a bazelor de date și principalele surse de informații. A fost proiectată structura de 
bază a sistemului de asistență decizională pentru managementul mediului urban. Rezultatele celei de-a 
doua etape a lucrării vor fi utilizate în etapele ulterioare ale cercetării și dezvoltării pentru implementarea 
sistemului în practica managementului urban. 
Formularea unei metodologii de proiectare a unui sistem de asistență decizională a pornit de la 
următoarele considerente: 

- Luarea deciziilor privind dezvoltarea mediului urban este asociată cu nevoia de a analiza un mare 
număr de aspecte ale dezvoltării urbane și participarea unei varietăți de specialiști în anumite 
domenii ale științei și practicii în planificare urbană, proiectare, construcție și management. 
Tehnologia sistemului de asistență decizională este doar un ingredient în implementarea cu succes 
a sistemului. 

- Un proces de planificare urbană de succes și luarea deciziilor pentru dezvoltarea urbană necesită 
proiectarea și participarea colaborativă a unei game largi de părți interesate. Proiectarea unui 
sistem de sprijin pentru decizii ar trebui să se bazeze pe principii similare. 



- Procesul de proiectare a sistemului de asistență decizională ar trebui să devină o sursă de inovații 
sociale și organizaționale și o bază pentru cooperarea ulterioară între reprezentanții diferitelor 
domenii ale cunoașterii și activității economice. 

- Proiectul sistemului de asistență decizională în domeniul managementului dezvoltării mediului 
urban ar trebui să devină o inițiativă de jos în sus, care va sprijini și concretiza inițiativele statului 
în domeniul dezvoltării și  inovării în cadrul unor astfel de programe și proiecte urbane. 

- Proiectul ar trebui să țină seama de limitările existente în domeniul complexității și calității 
datelor, oportunităților organizaționale, juridice, de calificare, financiare și de altă natură în 
domeniul luării deciziilor în domeniul dezvoltării mediului urban. Sistemul ar trebui să 
funcționeze eficient în condițiile existente și să se poată dezvolta. 

- Noile tehnologii introduse în prezent în procesul de planificare și proiectare urbană modifică 
aceste procese, precum și procesul de luare a deciziilor în domeniul dezvoltării urbane. 

- Metodologia de proiectare ar trebui să se concentreze pe definirea obiectivelor diverselor părți 
implicate ce influențează deciziile de dezvoltare urbană; identificarea și extragerea informațiilor 
disponibile de la diferiți actori și definirea unui set de indicatori care să măsoare succesul 
proiectului, oportunitățile, constrângerile și condițiile specifice în diferitele domenii ale 
dezvoltării urbane. 

Este dificil să definești anumite cerințe generale pentru sistemul de sprijinire a deciziilor în domeniul 
dezvoltării urbane, deoarece în practica mondială există o varietate uriașă de definiții, obiective și 
abordări ale „orașului inteligent”, tipic pentru domeniul dezvoltării și inovării [1]. Potrivit unor 
cercetători, sistemul de sprijin în domeniul planificării urbane ar trebui să servească ca o structură 
informațională unică, care să combine teoria, datele, informațiile, cunoștințele, metodele și instrumentele 
legate de planificare [2]. Exemple includ site-uri web orientate geografic care prezintă hărți interactive de 
utilizare a terenurilor, care informează utilizatorii despre reglementările și restricțiile formale ale 
clădirilor, tabele cu touchscreen bazate pe hărți orientate spre comunicare, care oferă un mediu comun de 
lucru pentru grupuri de profesioniști pentru a discuta și evalua schițele și sisteme orientate analitic care 
oferă o oportunitate de a lua în considerare alternative posibile și scenarii viitoare spațiale. Abordarea 
proiectului CRISALIDE este de a contextualiza cerințele pentru un sistem de asistență decizională bazat 
pe condiții naționale, regionale și locale, ceea ce va asigura funcționarea sa cea mai eficientă. 
Procesul de planificare participativă este o practică utilizată pe scară largă în țările democratice în 
proiectele de dezvoltare urbană - proiectarea participativă a devenit aproape unul dintre „clicurile” 
planificării urbane [3]. Utilizarea unei varietăți de metode și practici poate asigura un anumit nivel de 
participare a cetățenilor și a părților interesate. 
În cadrul acestei etape a doua a cercetării și dezvoltării, următoarele lucrări s-au realizat în conformitate 
cu termenii de referință: 
- Dezvoltarea conceptului de sistem integrat hardware și software: structura sistemului de asistență 
decizională pentru managementul mediului urban; 
- Proiectarea componentei privind sarcinile generale și specifice ale sistemului și algoritmii referitori la 
evaluarea soluțiilor; 
- Conceptul bazei de date informaționale și structura acesteia au fost dezvoltate și au fost definite 
funcțiile sistemului de gestionare a bazelor de date și principalele surse de informații; 
- A fost proiectată structura de bază a sistemului de asistență decizională pentru managementul mediului 
urban. 
În cadrul ultimului workshop s-au stabilit principalele cerințe funcționale ale complexului hardware-
software. În etapele următoare se vor identifica cerințele hardware și software pentru implementarea 
sistemului de asistență a deciziilor în activitatea curentă a administrațiilor locale. De asemenea se vor 
formula o listă de sarcini generale și specifice, precum și algoritmii în alegerea soluțiilor lor, pentru a 
testa diverse scenarii privind  luarea deciziilor la nivelul orașului. 
Cele mai multe dintre proiectele de amenajare a teritoriului și gestionarea resurselor naturale evaluează 
modul de utilizare a  terenurilor, a căror obiective sunt maximizarea eficienței economice și minimizarea 
impactului asupra mediului. Procesul general de evaluare a conformității terenurilor poate fi împărțit în 
următoare patru etape: 



1. identificarea și cartografierea utilizării terenurilor, a impactului asupra mediului și a impactului tehnic 
asupra hărților separate; 
2. construirea mai multor combinații de hărți pe baza priorităților determinate de procesul de evaluare; 
3. alegerea soluției de către factorii de decizie. 
Primul pas constă în colectarea de date multitematice care reprezintă constrângerile principale identificate 
de actorii proiectului. Aceste date pot proveni din baza de date spațială existentă (analogică și numerică) 
sau pot fi produse pentru studiu. De exemplu, datele de teledetecție, supravegherea pe teren și 
tehnologiile GPS reprezintă o achiziție de date cu mai multe surse. Statisticile și rapoartele de expertiză 
care descriu problema managementului reprezintă cunoștințe și informații care sunt în general combinate 
cu date spațiale pentru a elabora un model de evaluare spațială care să ajute analistul în formularea și 
rezolvarea problemei. Toate expertizele și proiectele anterioare similare de impact sunt adunate în baza 
de date. În figura 10  prezentăm o descriere a modelului de evaluare utilizat pentru dezvoltarea bazei de 
cunoștințe a proiectului. 
O schemă generală pentru dezvoltarea conceptului de sistem integrat hardware și software pentru suportul 
decizional în managementul mediului urban este prezentat în figura 1 și conține elementele de bază în 
realizarea unui management urban de calitate. 

 
Fig. 1 - Model informatic privind procesul decizional în managementul planificării  

 
Structura sistemului de asistență decizională pentru gestionarea mediului urban 
Sistemul de sprijin inovativ pentru luarea deciziilor în domeniul managementului mediului urban este 
destinat în principal integrării proceselor de luare a deciziilor în domeniul creării planurilor strategice și 
teritoriale ale orașului, definirii științifice a politicii orașului, promovării guvernării electronice, 
gestionării infrastructurilor orașului și a fondului de locuințe, regenerarea fostelor zone de producție și 
dezvoltarea acestora (parcuri științifice, incubatoare, rețea de grupuri de întreprinderi mici și mijlocii). 
Sistemul de sprijin inovativ de asistență decizională pentru gestionarea mediului urban este un sistem 
integrat hardware-software bazat pe sistemul IGIS. IGIS oferă o oportunitate de a integra hărți de diferite 
formate, de a evalua diverse scenarii în modelarea dezvoltării urbane, modelare 3D, sprijin tehnic pentru 
modelarea 2D, sprijin privind luarea deciziilor bazate pe cunoștințele experților, capacitatea de a 



monitoriza schimbările și de a evalua impactul posibil al deciziilor luate privind dezvoltarea mediului 
urban. 
Sistemul de asistență decizională pentru gestionarea mediului urban este preconizat a fi dezvoltat în 
conformitate cu  următoare cerințe: 

- continuitate evolutivă, asigurând o trecere treptată de la sistemele existente la cele de perspectivă, 
prin integrarea sistemelor deja operaționale unul cu celălalt și cu sistemele de perspectivă pe 
măsură ce sunt create; 

- compatibilitate; 
- productivitate ridicată; 
- fiabilitate și toleranță la erori; 
- toate componentele software ale sistemului trebuie actualizate; 
- software-ul serverului de bază ar trebui să funcționeze pe cât posibil fără a instala software 

suplimentar pe computerul utilizatorului. 
Sistemul de asistență decizională pentru managementul mediului urban este implementat pe baza 
tehnologiei client-server. Această tehnologie presupune funcționarea sistemului pe principiul „cererii-
răspuns”. Sistemul software este format din două părți care interacționează, dintre care una, numită client, 
îndeplinește o funcție activă de inițiere a cererilor, iar cealaltă, numită server, răspunde la aceste 
solicitări. Conform acestei tehnologii, software-ul de stocare a datelor (baza de date) este localizată pe 
server. Interfața pentru interacțiunea utilizatorului cu sistemul este de partea clientului. Prelucrarea 
datelor pentru a evita inconsistența operațiunii se realizează pe server. Această arhitectură se numește 
arhitectură server-nivel 2.5-client. În plus, modulele de procesare a datelor sunt distribuite pe mai multe 
servere separate (de exemplu, prelucrarea datelor spațiale se realizează pe un server cartografic, lucrul cu 
obiectele care caracterizează mediul orașului se realizează pe un server de obiecte etc.). În plus, diferite 
servere pot comunica între ele prin redistribuirea funcțiilor dintre ele. Această implementare a arhitecturii 
software nu permite supraîncărcarea serverului-nivel 2.5-client cu funcții de procesare a datelor, ci doar 
să furnizeze informații provenite de la serverul de aplicații. 
Caracteristici ale sistemului integrat bazat pe IGIS: 

- suportă diferite surse eterogene de date; 
- prelucrează tipuri de date diferite; 
- evaluează surse de informație dispersate; 
- disponibilitatea mai multor tipuri diferite de procese. 

Arhitectura sistemului de asistență decizională pentru managementul mediului urban include următoarele 
componente: 

- o componentă de bază a sistemului de asistență decizională pentru managementul mediului urban; 
- subsistem expert; 
- interfață de geoinformare; 
- un subsistem de calcul al managementului mediului urban; 
- subsistemul electronic de schimb de documente; 
- componentă de fundal; 
- serverul de informații de hartă; 
- subsistemul de administrare; 
- o componentă de schimb de informații; 
- subsistemul simbolului grafic. 

Partea centrală a sistemului integrat reprezintă o bază de date complexă, incluzând un set de bază care 
descrie obiectele mediului urban și relațiile dintre acestea (de exemplu, infrastructura de transport, 
comunicațiile , zona rezidențială, zonele publice etc.). O altă componentă a bazei de date utilizate este 
agregarea de obiecte reale din mediul urban (de exemplu, grădinița nr. 54, școala secundară nr. 105, 
Teatrul muzical de stat Rostov, monumentul A.S.Pushkin etc.). 
Sistemul expert 
O parte importantă a sistemului integrat propus este sistemul expert, care include un mecanism de 
concluzii logice și un set de reguli logice stocate în baza de date centrală. Sistemul de experți (ES) este un 
sistem care folosește cunoștințe de specialitate (cunoștințe ale specialiștilor în materie) pentru a oferi 



soluții de calitate problemelor din domeniul managementului mediului urban. Sistemul de expertiză 
integrat include următoarele componente: 

- o bază de date care conține reguli clare utilizate pentru luarea deciziilor; 
- un mecanism de concluzie logică care implementează procesul de căutare a soluțiilor la 

problemele bazate pe expertiză din baza de date; 
- o interfață de utilizator care permite interacțiunea cu componentele sistemului extern (de exemplu, 

GIS); 
- un subsistem de raționament care reflectă procesul decizional; 
- editor de baze de date ce permite  ștergerea, adăugarea și editarea înregistrărilor din baza de date 

centrală. 
Regula IF-TO 
Când situația satisface sau este de acord cu o parte din regula IF, acțiunea definită de o parte din TO este 
executată. Regulile stabilesc modul în care sistemul de management al mediului urban ar trebui să 
răspundă la schimbările datelor, iar schema de management pentru prelucrarea acestor date nu poate fi 
cunoscută în prealabil. Trebuie menționat, că implementarea unui sistem de expertiză bazat pe reguli 
precise este un mod natural și organic de a modela procesele de gestionare a mediului urban. 
Astfel, sistemul de experți (ES) ca parte a sistemului de asistență decizională pentru managementul 
mediului urban permite: 

- să identifice cele mai inedite situații (individuale) legate de obiectele mediului urban și să ofere 
utilizatorului opțiuni de răspuns rezonabile în această situație; 

- să se asigure că operatorul sistemului de management al mediului urban se controlează pe el 
însuși; 

- monitorizează starea proceselor controlate ale mediului urban după diferite criterii în timp real; 
- să furnizeze informații și asistență de referință pentru utilizatorul sistemului; 
- dezvoltarea vizuală de scenarii pentru funcționarea proceselor în mediul urban; 
- redarea scenariilor de acțiune ale obiectelor mediului urban în timp real și în orice moment, cu 

reprezentarea vizuală a semnelor convenționale pe o bază cartografică; 
- să facă recomandări factorilor de decizie în timpul redării scenariului în analiza urbană. 

Rezultatele sistemului de expertiză sunt prezentate utilizatorului sub formă de prompturi sau dialoguri 
interactive. 
Interfață GIS 
Interfața GIS constă dintr-un set de componente care permit interacțiunea utilizatorului cu sistemul și 
integrarea componentelor software pentru a asigura funcționalitatea sistemului. Pentru utilizatorul 
sistemului integrat, interfața GIS este principalul mijloc de interacțiune cu sistemul software. Interfața de 
geoinformare este proiectată pentru a afișa și edita datele furnizate de alte componente GIS în cea mai 
prietenoasă formă de utilizare. 
Eficiența și viteza interfeței GIS cu utilizatorul sunt asigurate prin maximizarea utilizării hardware-ului 
(rezoluția spațială și a culorile adaptorilor grafici, coprocesoarelor grafice) și a software-ului de sistem 
(shell-uri de programare integrate). Una dintre sarcinile interfeței de geoinformare este de a oferi 
utilizatorului posibilitatea de a crea și corecta obiecte grafice pe o bază cartografică, de a le vizualiza și 
de a le reproduce în continuare. Interfața GIS nu trebuie utilizată numai pentru introducerea și editarea 
datelor. Acesta ar trebui să permită utilizatorului să își dezvolte propriile machete, hărți pentru zona 
proiectată cu detaliile necesare.  Pentru a reprezenta obiectele pe o hartă electronică, se utilizează o 
abordare orientată pe obiecte. În acest caz, datele geografice sunt un set de elemente conexe și se 
caracterizează printr-un set de atribute și parametri comportamentali care definesc dimensiunile lor 
spațiale, grafice, temporale, textuale / numerice. Exemple de astfel de elemente sunt: o secțiune rutieră și 
structurile rutiere conexe, un cartier rezidențial care include secțiuni de apartamente și case individuale. 
Această structură  permite unificarea și  stocarea geometriei și a atributelor atunci când se afișează 
obiecte interrelaționate. 
Fiecare hartă include un set specific de obiecte geografice. Setul conține un set specific de caracteristici 
geografice de un anumit tip, de ex. drumuri, surse de apă, granițe, etc. De obicei setul conține obiecte 
geografice încărcate din seturi geografice speciale (OpenStreetMap, KML, GPX, Yandex.Maps). Restul 



obiectelor sunt adăugate chiar de către utilizator. Interfața de geoinformare introduce un concept 
important al subiectului, permițând utilizatorului să crească nivelul de interacțiune cu sistemul. Subiectul 
este un set separat de elemente (poligoane, inscripții, obiecte geografice), utilizate în rezolvarea unei 
probleme specifice în domeniul managementului mediului urban. Elementele incluse în temă se numesc 
obiecte de geoinformare. Obiectele de geoinformare au proprietăți specifice cărora le aparțin: latitudine, 
longitudine, înălțime. Aceste active pot fi clasificate după următoarele criterii: 

- Acoperirea spațială este împărțită în elemente de tip punct (obiectele ale căror dimensiuni liniare 
nu sunt semnificative în raport cu acoperirea geografică prevăzută), liniare și spațiale (obiecte cu 
dimensiuni liniare comparabile cu acoperirea geografică prevăzută a sistemului). 

- Dinamica este împărțită în statică (obiectele, caracteristicile spațiale nu se schimbă în timp) și 
dinamică (obiectele, caracteristicile spațiale se schimbă în timp) 

Caracteristicile spațiale sunt responsabile de afișarea sau reprezentarea obiectului pe hartă. Pe lângă 
caracteristicile spațiale ale obiectului, există și alte proprietăți. Astfel, obiectul de geoinformare este un 
set de obiecte ale structurii managementului mediului urban și reprezentarea acestuia pe hartă. 
Componenta structurii sistemului de sprijin al deciziilor în managementul urban 
Principala componentă software a sistemului integrat este sistemul de dezvoltare și întreținere a structurii 
de bază. Pe baza structurii de bază, se formează un singur spațiu informațional GIS, care leagă celelalte 
componente ale acestuia. 
Principalele funcții ale sistemului de dezvoltare și întreținere a structurii de bază din sistem sunt: 

- asigurarea dezvoltării vizuale și stocarea claselor și obiectelor din zona de subiect bazată pe 
conceptul de metadate; 

- asigurarea dezvoltării vizuale și a stocării modelelor de funcționare (scenarii de acțiune) ale 
obiectelor. 

Serverul de informații cartografice 
Serverul de informații cartografice asigură  implementarea mecanismului de acces la date spațiale. 
Componenta de citire a hărții acceptă următoarele caracteristici: 

- Managementul bazelor de date cartografice (formarea arhitecturii bazelor de date, actualizarea 
datelor, navigare, indexare, căutare și selecție). 

- Transformarea interactivă și în serie a informațiilor cartografice (atât în reprezentare vectorială, 
cât și în raster) în proiecții cartografice specificate. 

Componenta rezolvării problemelor geodezice este proiectată pentru a controla modelele și proiecțiile 
Pământului. Suportă următorul set de funcții geodezice pentru o proiecție și un model dat al Pământului: 
1. Soluția unei probleme geodezice simple: găsirea distanței dintre două puncte și valorile unghiului de 
direcție dintre ele. 
2. Soluția problemei geodezice inversă: găsirea coordonatelor celui de-al doilea punct de către 
coordonatele specificate ale primului punct și unghiul de direcție dintre ele. 
3. Soluție pentru secțiunea unghiulară geodezică înainte și înapoi. 
4. Calcularea suprafeței de teren de pe hartă. 
Componenta de afișare a sursei de date acceptă următorul set de funcții: 

- vizualizarea datelor cartografice (implementarea unui set de funcții de formare și vizualizare a 
hărților electronice) ; 

- efectuarea cererilor și primirea caracteristicilor oricărui obiect selectat din componența 
informațiilor cartografice; 

- utilizare date cartografice în modul de conectare virtuală, oferind posibilitatea de a lucra simultan 
coordonat într-un singur spațiu de coordonate, cu mult teritoriu, fără duplicarea informațiilor și 
încălcarea integrității fiecărui teritoriu individual; 

- utilizarea tuturor tipurilor de date acceptate de surse - date vector, raster și proiectate ; 
- urmărirea coordonatelor mouse-ului, punctul selectat, lungimea liniei, valorile unghiului, 

lungimea perimetrului și zona poligonului ; 
- definirea temei sau sursei de date din care face parte obiectul selectat pur și simplu selectând-o. 

Server de administrare 
Următoarea parte a sistemului integrat propus este serverul de administrare.  



Administratorul serverului furnizează: 
- alocare resurselor; 
- control de acces pentru utilizatori și alte componente; 
- gestionarea setărilor sistemului și a modurilor de funcționare; 
- realizarea unui istoric în funcționarea sistemului. 

Toate aplicațiile client înregistrează informații despre starea lor și situațiile excepționale în procesul de 
lucru într-un singur jurnal de protocol al aplicației prin componenta protocolului de sistem. Accesul la 
resurse se realizează de către aplicații prin componenta de control de acces, care determină prin 
identificatorul utilizatorului și identificatorul (numele) operației, căreia îi aparține utilizatorul și dacă 
operațiunea solicitată este disponibilă pentru executare. Rezultatul este returnat aplicației. Modurile și 
setările sunt controlate prin setarea utilizatorului și setările generale, care sunt solicitate de la componenta 
de control. 
Subsistem electronic de schimb de documente 
Problema de bază a unui subsistem de circulație electronică a documentelor constă în transformarea 
informațiilor conținute în documente în formate de date corespunzătoare. Trebuie menționat că 
documentele legate de mediul urban sunt de obicei prezentate într-o formă scrisă pe hârtie. Prin urmare, 
este necesar să interpretăm clar toate conceptele introduse, dând sens tuturor obiectelor și relațiilor. 
Slăbiciunea structurii documentului necesită o corespondență semantică strictă între obiectele operate. 
Transformarea și distribuția informațiilor într-un subsistem are loc după cum urmează: documentele 
oficializate (comenzi, cerințe, referințe etc.) în componenta de analiză unde se realizează conversia 
elementelor de text în elemente format baze de date. Rezultatul acestei analize este formarea unui set de 
obiecte informaționale care descriu starea obiectului managementului urban. De exemplu, interfața GIS 
transformă informațiile despre un mediu urban specific într-o pictogramă convențională pe o hartă 
electronică. 
Subsistemul electronic de gestionare a documentelor este format din următoarele elemente: 

- modulul de contabilitate, care este conceput pentru a implementa scopul funcțional al modulului; 
- modul al interfeței cu utilizatorul, care este conceput pentru a asigura interacțiunii componentei cu 

utilizatorul; 
- modulul de formare a rapoartelor care este destinat formării documentației de raportare; 
- modulul de adaptare proiectat pentru a obține informații din surse externe. 

Pentru a converti un document sursă, se folosește un model logic și semantic de reprezentare a datelor în 
documente. Conform acestei metode, prima etapă a construcției modelului este descompunerea 
documentului. Procesul de descompunere a fiecărui document cuprinde următoarele etape principale: 
etapa de structurare a documentului și etapa de codificare a relațiilor dintre elemente. În etapa de 
descompunere documentul sursă este formalizat și se alege schema de bază a descrierii structurii. 
Rezultatul este un model logic al documentului cu toate schemele de structurare utilizate în el. Aceste 
scheme abordează componente omogene și eterogene ale documentului, precum și relații sub formă de 
legături semantice între componente. În plus, gradul de certitudine al valorilor sale este specificat pentru 
fiecare element care trebuie abordat. Elementele adresabile sunt componente ale unei părți variabile a 
documentului.  
Schema de construcție a modelului logico-semantic al documentului pentru ambele tipuri de elemente 
adresate este similară. Diferența este că, pentru câmpul de intrare, caracterele elementelor structurale sunt 
univariate și adresate după nume, iar pentru tabel - bidimensional și adresate prin numele tabelului și 
numărul coloanei. În a doua etapă, se evidențiază numărul maxim posibil de elemente omogene, folosind 
numărul necesar de niveluri de structurare și combinații de scheme de elemente de descriere a relațiilor 
între componente. 
Componenta informațională și de referință 
Componenta informațională și de referință este destinată să ofere asistență de referință și informații 
operatorului (utilizatorului) sistemului integrat pe tema care îl interesează. Sistemul de asistență 
operațională completează manualul principal de referință pentru lucrul cu sistemul integrat propus, 
„Ghidul utilizatorului”. Partea generală a sistemului de asistență include materialul „Ghidul 
utilizatorului”, „Ghidul administratorului”, „Ghidul administratorului sistemului”. În plus, partea generală 



a sistemului de răspuns rapid include cerințe de sistem pentru sistemul integrat, instrucțiuni de instalare 
pentru sistemul integrat propus. 
Contextul sistemului de răspuns rapid include: 

- descrierea fiecărui mod de operare și casete de dialog; 
- indicii cu privire la elementele de interfață ale ferestrei principale ale sistemului integrat, ferestre 

de documente și casete de dialog; 
- indicii despre elementele de meniu și butoanele barei de instrumente; 
- sfaturi despre terminologia domeniului de activitate. 

Sistemul de ajutor rapid este implementat folosind limbajul standardizat HTML. 
Subsistem de calcul pentru gestionarea mediului urban 
Subsistemul de calcul în domeniul managementului mediului orașului este destinat pentru susținerea 
luării deciziilor privind sarcinile funcționale tipice ale orașului de către oficialii administrației orașului și 
alte persoane interesate. Lista sarcinilor de calcul depinde de specificul problemei de management 
urban. Datele de intrare în subsistemul de calcul provin din baza de date relaționale. Rezultatele 
calculelor sunt afișate cu ajutorul interfeței GIS, utilizate în subsistemul electronic de gestionare a 
documentelor, putând fi stocate în depozite de date temporare și permanente. Fiecare sarcină de calcul 
poate avea propria sa interfață grafică, permițând utilizatorului să introducă date din surse suplimentare. 
Subsistem pentru schimb de informații 
Subsistemul de schimb de informații este proiectat pentru a asigura interacțiunea cu sistemele externe de 
informații ale orașelor . 
Subsistem de simbol grafic 
Subsistemul simbolurilor grafice este proiectat pentru a stoca miniaturi grafice ale zonei subiectului. 
Interfața software a sistemului integrat propus 
API-ul sistemului integrat este proiectat pentru a accesa un singur model de obiect al întregului sistem. 
Principalele funcții ale interfeței programului sunt de a oferi acces la alte programe la obiectele din zona 
subiectului și operațiunile cu acestea (crearea de obiecte pe baza metamodelului zonei de subiect stocate 
în baza de date; distrugerea obiectelor, schimbarea proprietăților  obiectelor). 
În prima etapă a implementării cercetării și dezvoltării, utilizarea abordării bazate pe loc și concentrarea 
pe implementarea soluțiilor pentru sarcini specifice de planificare în oraș a fost aleasă pentru proiectul 
sistemului de asistență decizională pentru managementul mediului urban, care va permite testarea 
produsului în timpul întregul proces de dezvoltare și implementare. Această abordare permite aplicarea în 
practică a rezultatelor cercetării teoretice, primirea feedback-ului utilizatorilor și, la rândul său, 
îmbogățirea lucrărilor teoretice cu experiență empirică. 
Atunci când alegem un oraș care să implementeze un sistem de asistență la decizii, cel mai important 
aspect a fost disponibilitatea caracteristicilor cazurilor care ar permite extinderea rezultatelor cercetării și 
dezvoltării și aplicarea acestora în alte orașe. În același timp, contextul local a trebuit să ofere un set de 
condiții din care să poată fi formulate o gamă largă de opțiuni strategice și sarcini de planificare, în 
căutarea de soluții pentru care proiectul CRISALIDE să poată fi testat. 
Proiectul CRISALIDE va ține seama de specificul problemelor de dezvoltare urbană care trebuie 
rezolvate și susținute [4]: 

- Problema apare atunci când cineva a identificat-o ca o problemă, adică este considerată 
nesatisfăcătoare și necesită intervenție; 

- Multe părți interesate încearcă să influențeze soluția problemelor de dezvoltare urbană, deoarece 
orice schimbare în mediul urban provoacă câștigul unuia și pierderea celuilalt. Astfel, orice 
problemă de dezvoltare urbană este de natură socială ; 

- De obicei, o referire la o problemă de către o anumită persoană / autoritate implică o soluție. Cu 
toate acestea, viziunea modului în care ar trebui să fie rezolvată problema diferă foarte mult de la 
actor la actor în dezvoltarea urbană. Astfel, problema nu poate fi definită ca diferența dintre ceea 
ce este și ceea ce ar trebui să fie ; 

- Fiecare problemă poate fi un simptom al unui nivel diferit ; 
- Este imposibil de testat în prealabil decizia, deoarece fiecare impact în domeniul dezvoltării 

urbane provoacă un lanț de consecințe care nu pot fi anulate. Prin urmare, soluția la o problemă nu 



poate fi transferată la alta. 
În primul rând, întrucât deciziile de dezvoltare urbană sunt influențate de o multitudine de actori, sistemul 
de sprijin al deciziilor trebuie să fie deschis promovării acestora. În al doilea rând, sistemul trebuie să 
poată fi schimbat și extins. În al treilea rând, sistemul trebuie să poată reprezenta și schimba cunoștințe 
contradictorii. 
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6.  Stadiul realizării fazei a-II-a : 
Obiectivele fazei a-II-a au fost realizate în procent de 100%.  
Obiectul cercetării în cadrul proiectului CRISALIDE este sistemul de management al orașului în ceea ce 
privește luarea deciziilor strategice privind dezvoltarea urbană. Scopul lucrării este dezvoltarea unui 
sistem de asistență decizională pentru gestionarea mediului urban de către reprezentanți ai autorităților 
publice și ai administrațiilor locale, mediului de afaceri și organizațiilor non-guvernamentale, precum și 
de persoane fizice în domeniul dezvoltării durabile, inovării sociale, tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor. Ca parte a celei de-a doua etape a lucrării, a fost dezvoltat conceptul de sistem complex 
hardware și software ce reprezintă structura sistemului de asistență decizională pentru managementul 
mediului urban. În acest scop este definită componenta privind sarcinile generale și specifice și algoritmii 
ce vor fi utilizați. A fost dezvoltat conceptul de bază informațională, structura acesteia, funcțiile 
sistemului de gestionare a bazelor de date și principalele surse de informații. A fost proiectată structura de 
bază a sistemului de asistență decizională pentru managementul mediului urban. Rezultatele celei de-a 
doua etape a lucrării vor fi utilizate în etapele ulterioare ale cercetării și dezvoltării pentru implementarea 
sistemului în practica managementului urban. 
 
 

7. Concluziile studiului și concluzii generale 
Obiectivele proiectului au fost îndeplinite. 
Concluziile studiului pot fi rezumate astfel: 

Nivelul informațional presupune furnizarea de informații echilibrate și obiective prin diferite canale de 
comunicare, oferind o înțelegere a problemei, situației și soluției. La acest nivel, este nevoie de feedback 
și de participarea părților interesate. Al doilea nivel de participare influentă este consultarea, al cărei scop 
este de a obține opinia publică pe această temă și apoi de a oferi feedback cu privire la modul în care 
opinia publică a influențat procesul de proiectare. Metodele consultative pot include interviuri, întâlniri, 
cum ar fi forumuri, brainstorming, conferințe. Participarea consultativă poate fi organizată, de asemenea, 
utilizând Internetul, mass-media  sub formă de sondaje, interviuri etc. Colaborarea este un al treilea nivel 
de implicare influentă - necesită parteneriate între părțile interesate pe tot parcursul procesului, inclusiv 
dezvoltarea alternativelor la probleme și, de asemenea, necesită o soluție comună care să includă sfaturi și 
recomandări venite din fiecare parte. La acest nivel, formatul reuniunilor se orientează către opțiuni mai 
dinamice și se bazează pe participarea activă a părților (de exemplu, ateliere de proiectare participativă). 



În cele din urmă, al patrulea nivel de impact este abilitarea. În acest caz, luarea deciziilor este în mâinile 
publicului, iar autoritățile asigură implementarea pe baza unei decizii publice. Multe studii subliniază 
importanța schimbului de cunoștințe ca o premisă fundamentală pentru utilitatea unui sistem de asistență 
decizională în planificare, deoarece proiectarea acesteia necesită sinteza informațiilor obținute prin 
instrumente analitice, o varietate de analize  media și învățare colectivă rezultată din discuțiile de grup [5]. 
Proiectarea și prototiparea colaborativă sunt metode care permit dezvoltarea de programe informatice care 
răspund nevoilor utilizatorilor finali [6]. Sistemele de sprijinire a deciziilor ar trebui să se axeze pe 
relevanța și transformarea activităților utilizate în domeniu. Prin urmare, sistemele de asistență decizională 
ar trebui să se concentreze pe identificarea cunoștințelor și abilităților specifice utilizate în domeniu. 
Proiectarea comună a produselor software are adesea tendința de a fi unidirecțional: dezvoltatorii 
colectează datele și analizează cerințele utilizatorilor. 
Proiectul CRISALIDE se bazează pe principiul proiectării participative. Metodologia sa se bazează pe o 
viziune simplă: trebuie să se formeze o echipă cu mai multe părți interesate pentru a sprijini colaborarea în 
cercetare, dezvoltare și inovare prin activități comune. CRISALIDE se concentrează în principal pe al 
doilea și al treilea nivel de participare influentă - consultare și cooperare - cu scopul de a realiza o 
colaborare pe termen lung în cercetare și inovare între dezvoltatori, cercetători, furnizori de tehnologie și 
sectorul public. Colaborarea activă cu diverși actori locali este unul dintre elementele cheie ale proiectării 
și implementării cu succes a unui instrument inovativ de susținere a deciziilor și a implementării 
proiectului. 
Concluziile generale pot fi rezumate astfel: 
În această etapă a fost realizat un studiu de cercetare privind implementarea politicilor publice care 
sunt necesare pentru a acoperi tema proiectului și cele două provocări fundamentale: crearea de 
cunoștințe și instrumente inovatoare care să genereze modele durabile și eficiente de management; 
Studiu privind contribuția INCD Urban-Incerc la proiectarea și implementare bazată pe WEB a  
sistemului informatic IDMT pentru sprijin în luarea deciziei spațiale la nivelul administrației publice; 
participare la 2 conferințe internaționale; organizarea unei mese rotunde privind elaborarea unui 
sistem informatic de sprijin decizional pentru managementul mediului urban; prezentarea de postere 
în cadrul conferințelor și publicarea rezumatelor. 
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