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REZUMAT. În ultimii ani au apărut două oportunităţi care pot permite un avans semnificativ în direcţia 
managementului traficului feroviar: - s-au maturizat două tipuri de tehnologii: identificare prin radio-frecvenţă, 
cunoscută sub denumirea de RFID (Radio Frequency IDentification) şi modelarea traficului în mediu de tip GIS 
(Geografic Information Systems); - pătrunderea spre vârful agendei publice a problemei poluării cu carbon, 
fapt ce are ca efect creşterea gradului de acceptabilitate a unei decizii de introducere a taxării emisiilor de 
carbon în interiorul comunităţilor urbane determinând trecerea transportului rutier de marfă spre transportul 
intermodal de marfă. Prezentul articol trece în revistă realizările tehnologice şi soluţiile testate până în acest 
moment în încercările de a rezolva problema aglomerărilor din trafic şi propune o abordare nouă, bazată pe 
combinarea unor tehnologii care nu au fost aplicate încă pentru acest scop în formula propusă [1]. O soluţie 
geospaţială nu este o simplă hartă, pentru că o hartă GIS implică mult mai mult decât un „motor“ de 
procesare a datelor cu caracteristici spaţiale. Odată depăşită frontiera vizuală, harta GIS devine o colecţie 
remarcabilă de date alfanumerice (atribute) şi date geografice (elemente de poziţionare) care, de obicei, sunt 
rezultatul unor fluxuri de lucru executate de personal din diferite compartimente funcţionale ale instituţiei. 

Cuvinte cheie: RFID, transport multimodal, intermodalitate, GPS, geospaţial, GIS, georeferenţial. 

ABSTRACT. In recent years there were two opportunities that may allow a significant advance in the 
management of rail traffic: - have matured two technologies: radio frequency identification, known as RFID 
(Radio Frequency IDentification) and traffic shaping in environment GIS (Geographic Information Systems) - 
entry to the top of the public agenda the problem of carbon pollution, which aims at increasing the 
acceptability of a decision to introduce carbon taxes in urban communities causing road crossing freight to 
intermodal freight transport. This article reviews the technological developments and solutions tested so far in 
attempts to solve the problem of traffic congestion and proposes a new approach based on a combination of 
technologies that have not yet been applied for this purpose in the proposed formula [1]. A geospatial solution 
is not a simple map, because a GIS map involves much more than a 'motor' data processing spatial 
characteristics. Once crossed the border visual GIS map is a remarkable collection of alphanumeric data 
(attributes) and geographical data (positioning elements) which usually are the result of workflows performed 
by personnel from various functional departments of the institution. 

Keywords: RFID, multimodal transport, intermodality, GPS, geospatial, GIS, georeferenced. 

1. INTRODUCERE 

Globalizarea şi extinderea UE (Uniunea Europea-
nă) către est au pus transportul european în faţa unor 
noi provocări. Creşterea rapidă a transportului rutier 
de marfă contribuie la economia globală, dar este 
totodată o sursă de congestii, zgomot, poluare şi 
accidente. În acelaşi timp, transportul a devenit tot 
mai dependent de combustibilii fosili. Comisia 
Europeană (CE) precizează că, fără măsuri adecvate, 
situaţia va continua să se înrăutăţească şi va avea 
consecinţe din ce în ce mai marcante asupra 
competitivităţii Europei şi a mediului în care trăim. 

Prin urmare, CE recomandă modernizarea logisti-
cii în vederea îmbunătăţirii eficacităţii modurilor de 
transport individuale şi a combinaţiilor acestora 
(transportul intermodal, transportul multimodal). Ea 

recomandă în special o mai bună repartizare a trafi-
cului spre moduri de transport mai ecologice, mai 
sigure şi mai eficiente din punct de vedere energetic. 
Comisia a prezentat un plan de acţiune cu privire la 
acest subiect încă din anul 2007. 

Transportul feroviar este uneori considerat un 
mod de transport neatractiv, în special pentru 
transportul de marfă. Cu toate acestea, după cum o 
demonstrează exemplele din anumite state membre, 
el poate oferi servicii de calitate. Provocarea constă 
în a asigura o schimbare structurală, pentru a permite 
transportului feroviar să concureze eficient şi să 
preia o proporţie semnificativ mai mare din trans-
portul de mărfuri pe distanţe medii şi lungi. 

Noua Carte Albă a Transporturilor, publicată în 
martie 2011, prevede ca obligatorie, pentru revita-
lizarea sectorului de transport feroviar de mărfuri, 
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crearea cadrului adecvat pentru urmărirea în timp 
real a mărfurilor, asigurarea răspunderii intermodale 
şi promovarea unui transport ecologic de mărfuri 
[2]. De asemenea, este extrem de importantă punerea 
în practică a conceptelor de „fereastră unică“ şi de 
„ghişeu administrativ unic”, prin crearea şi imple-
mentarea unui document de transport unic în format 
electronic (scrisoare de trăsură electronică), precum 
şi prin crearea cadrului adecvat pentru imple-
mentarea tehnologiilor de localizare şi urmărire GPS 
(Global Positioning System), RFID, Wi-Fi (Wireless 
Fidelity), etc) [1, 2]. 

2. IDENTIFICAREA MATERIALULUI 
RULANT PRIN RADIO-FRECVENŢĂ 

În cazul tehnologiei de identificare a materialului 
rulant (a trenurilor) este nevoie de informaţia care 
identifică în mod individual fiecare vagon/locomoti-
vă. Tehnologia RFID, are şanse să devină principala 
metodă de identificare automată a vagoanelor/loco-
motivelor/containerelor folosită în gestiunea traficului 
feroviar datorită faptului că are o precizie de identi-
ficare mai mare decât tehnologia ANPR (Automated 
Number Plate Recognition) - recunoaşterea auto-
mată a numerelor de înmatriculare pe baza imaginilor 
video culese de camere video şi, pe de altă parte, nu 
necesită încetinirea trenurilor în vederea identificării 
vagoanelor, ca în cazul soluţiilor bazate pe scanarea 
codurilor de bare amplasate la loc vizibil pe vagoa-
ne/containere. 

Identificarea automată a vagoanelor/containerelor 
este de obicei realizată în marea majoritate a 
cazurilor când este folosită infrastructura feroviară 
doar în puncte fixe (de exemplu, la intrarea pe un 
tronson de cale ferată sau la intrarea/ieşirea în/din 
zona unui terminal intermodal) [2, 3]. Ca atare dacă 
excludem reţelele operatorilor de telefonie mobilă, 
nu există în acest moment sisteme bazate pe RFID 
(fig. 1.) cu acoperire completă a unei zone feroviare, 
ci doar puncte insulare în această zonă. Din acest 
motiv, datele culese de sistemele actuale bazate pe 
RFID nu pot fi folosite decât parţial pentru manage-
mentul traficului feroviar, chiar dacă în principiu ar 
fi la fel de utile precum cele din telefonia mobilă 
dacă ar avea aceeaşi acoperire geografică. 

Sistemele feroviare clasice permit localizarea con-
voaielor feroviare (trenurilor) cu precizia circuitului 
de cale respectiv, 1 – 2 km. Numărătoarele de osii 
sunt mai puţin precise, şi au alte dezavantaje. În cele 
două situaţii amintite, informaţia principală este po-
ziţia materialului rulant, necesară pentru conducerea 
(managementul) circulaţiei trenurilor. Din punct de 
vedere comercial, este util să se ştie ce vagoane 
compun trenul şi în ce ordine pentru a putea opti-
miza operaţiile ulterioare de triere, descompunere de 
tren etc.  

Tag-urile RFID trebuie să conţină informaţii care 
să permită identificarea vagonului, conform specifi-
caţiilor TAF-TSI (Telematic Application for Freight – 
Technical Specification for Interoperability), prin 
numărul vagonului EVN (European Vehicle Number) 
conform standardului GIAI-96 (Global Individual 
Asset Number) şi a unui număr care să identifice 
entitatea (organizaţia) responsabilă (proprietară) a 
vagonului. Vagonul trebuie să se identifice unic şi în 
baza de date naţională NVR (National Vehicle 
Register). 

Sigiliul electronic este o altă aplicaţie bazată pe 
tehnologia RFID folosită în prezent în sectorul de 
logistică. Integrat într-un sigiliu mecanic obişnuit, 
sigiliul electronic este în măsură să anunţe atunci 
când sigiliul mecanic prezintă defecţiuni. În acest 
caz, unitatea de transport poate comunica în mod 
electronic cu unitatea de citire. 

Combinând sigiliul manual cu cel electronic, 
integritatea sigiliului este mult îmbunătăţită pentru a 
reduce riscul de accidente în timpul transportului şi 
pentru a furniza date de identificare actualizate 
privind starea containerului şi a vagonului. Această 
tehnologie de identificare la distanţă a vagoanelor 
este folosită în sectorul feroviar din Statele Unite de 
peste 20 de ani. În Finlanda, aceeaşi tehnologie a 
fost pusă în aplicare în porturile Mussalo (Kotka) şi 
Vuosaari (Helsinki) [4]. 

Datorită utilizării tehnologiilor de ultimă oră, pre-
cum identificarea prin radio-frecvenţă şi a sistemului 
GALILEO de poziţionare prin satelit, acest concept 
va fi îmbunătăţit şi va deveni astfel mai practic şi 
mai accesibil. Acest concept ar putea duce la cre-
area, în viitor, a unui „Internet pentru marfă”, ceea 
ce ar însemna că publicarea on-line a informaţiilor 
de transport s-ar putea realiza în siguranţă [5, 6]. 

 

 

 
 

Fig. 1. Configuraţii clasice pentru poziţionarea în cale a elementelor (tag - cititor) tehnologiei RFID. 
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Această realizare propune, de asemenea, imple-
mentarea „transportului maritim electronic”, un sistem 
destinat schimbului de informaţii maritime între navă şi 
ţărm, cu ajutorul unor servicii precum LRIT (Long-
Range Identification and Tracking) şi AIS (Automatic 
Identification System). Acesta va facilita astfel o mai 
bună integrare a transportului maritim în cadrul altor 
moduri de transport, prin realizarea unor operaţiuni de 
navigaţie şi logistică mai sigure şi mai rapide. 

3. POZIŢIONAREA PRIN SATELIT – 
SISTEMUL GALILEO 

GALILEO este programul european de radionavi-
gaţie şi de poziţionare prin satelit. Lansat de către 
Comisia Europeană şi dezvoltat împreună cu Agenţia 
Spaţială Europeană, programul oferă Uniunii Europene 
o tehnologie independentă, care să concureze cu siste-
mele americane şi ruseşti: GPS respectiv GLONASS. 

Actuala dependenţă, în special de sistemul GPS, 
ridică chestiuni de natură strategică, întrucât sistemele 
utilizate nu sunt sub control european. Provocarea 
constă în protejarea nevoilor strategice europene, de 
exemplu, în domeniul politicii externe şi de securitate 
comune, fără riscuri sau costuri excesive. 

Navigaţia prin satelit oferă avantaje evidente pentru 
gestionarea transporturilor. Ea permite consolidarea 
securităţii, îmbunătăţirea fluxului de trafic, reducerea 
ambuteiajelor şi a daunelor aduse mediului, precum şi 
sprijinirea dezvoltării multimodale. Sistemele actuale, 
GPS şi GLONASS, nu par a garanta fiabilitatea şi 
disponibilitatea necesare pentru transportul de per-
soane. Punerea în aplicare a sistemului european 
Galileo va remedia aceste neajunsuri [5, 6]. 

Mizele sunt atât de natură industrială, cât şi 
economică. Cu o piaţă globală potenţială estimată la 
40 de miliarde EURO, provocarea constă în captarea 
unei părţi juste a pieţei navigaţiei prin satelit, precum 
şi a locurilor de muncă rezultate din aceasta. Esti-
mările actuale sunt următoarele: dezvoltarea infra-
structurii Galileo ar trebui să genereze 20000 de 
locuri de muncă, în timp ce exploatarea acesteia ar 
trebui să creeze 2000 de locuri de muncă permanente, 
fără a include oportunităţile din domeniul aplicaţiilor. 
 

SATLOC – Proiect feroviar european. România 
participă la un proiect finanţat de Comisia Europeană, 
ce va fi implementat de un consorţiu format din 
11 parteneri din şase state europene. Scopul proiectului 
pilot este acela de a îmbunătăţi calitatea serviciilor de 
transport feroviar şi adaptarea acestuia la noile soluţii şi 
standarde tehnice din domeniu. 

CE, împreună cu Agenţia GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System) responsabilă cu sistemele de 
navigaţie prin satelit, şi UIC (Uniunea Internaţiona-
lă a Căilor Ferate), vor finanţa proiectul SATLOC, 
care se află în coordonarea UIC. Proiectul a fost 
început în ianuarie 2012, aplicaţia pilot efectuându-se 

pe secţiunea de cale ferată Braşov - Zărneşti 
(România), operată de operatorul RCCF Trans, alături 
de care este implicată şi AFER (Autoritatea FEroviară 
Română), iar pe lângă cei doi reprezentanţi ai 
României, mai participă şi alte companii din Franţa, 
Germania, Austria, Marea Britanie şi Italia. 

Proiectul este rezultatul a peste 15 ani de cercetări 
în domeniu, iar prin lansarea acestuia se reunesc nu 
doar state europene, ci şi experţi din sistemul fero-
viar şi industria aferentă, universităţi şi administratori 
de infrastructură feroviară. Este un proiect tehnic 
care va contribui în mod cert la interoperabilitatea, 
intermodalitatea şi siguranţa sistemului feroviar, pre-
cum şi la compatibilitatea sistemului ETCS (European 
Train Control System). 

SATLOC se adresează adaptabilităţii la cerinţele 
operaţionale şi justificării economice oferind posi-
bilitatea de a combina competenţele cu optimizarea 
activităţilor de cercetare. Proiectul ar putea determina 
promovararea transportului feroviar prin implicarea 
clasei politice în implementarea celor mai noi soluţii 
privind semnalizarea, controlul trenurilor şi gestionarea 
(managementul) traficului. 

Rolul UIC este de a asigura destinaţia şi cheltuirea 
fondurilor pentru a realiza obiective concrete. 
SATLOC va demonstra că sistemul feroviar este o 
piaţă foarte mare pentru noile soluţii tehnologice, 
care nu stimulează doar inovaţia tehnologică ci şi 
piaţa şi eficienţa întoarcerii investiţiilor. Implementarea 
proiectului este o dovadă a faptului că GNSS (parte 
a sistemului Galileo) se va concentra intens pe 
sectorul feroviar care are nevoie de soluţii de 
navigare prin satelit şi de diversele aplicaţii pentru 
managementul traficului feroviar. 

SATLOC se adresează dezvoltării sistemului ino-
vator al GNSS privind siguranţa în aplicaţiile feroviare 
în timp real pentru controlul trenurilor, supravegherea 
vitezei de deplasare, controlul şi managementul 
traficului. Aplicaţia contribuie la adoptarea tehnologiei 
şi implementarea programului Galileo pentru sigu-
ranţa feroviară. Proiectul include dezvoltarea de noi 
concepte operaţionale integrate, software, hardware, 
servicii şi informaţii compatibile cu evoluţia sistemelor 
de semnalizare şi standarde în domeniul feroviar. 

4. GEORAIL – APLICAŢIE PENTRU 
MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR-SA, 
administrează infrastructura feroviară a României, 
realizează lucrările de întreţinere şi menţine opera-
ţional aproape 20.000 de kilometri de căi ferate pe 
toată suprafaţa României. Cu ajutorul Integraph, 
CFR (Căile Ferate Române), a reuşit să integreze 
într-o singură soluţie managementul informaţiilor 
legate de toate datele referitoare la infrastructură, 
întreţinere şi operaţiuni. 
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Sistemul de management al informaţiei geogra-
fice, foloseşte o bază de date centralizată, optimizată 
pentru a integra aplicaţii distribuite la nivelul tuturor 
diviziilor CFR SA. Dezvoltată pe platforma tehno-
logică GeoMedia, soluţia a fost utilizată pentru a 
integra datele provenite din principalele activităţi de 
mentenanţă a infrastructurii feroviare, într-o bază de 
date unică ce furnizează informaţii pentru mai multe 
aplicaţii. Accesul rapid al tuturor utilizatorilor la date 
actualizate, ca şi posibilitatea de a aduce informaţii în 
formate diferite sub forma unei hărţi intuitive unice au 
dus la creşterea semnificativă a productivităţii generale, 
a eficienţei şi a calităţii serviciilor. 

GeoRail este o soluţie GIS realizată pentru Căile 
Ferate Române pentru identificarea elementelor de 
infrastructură feroviară, conform planurilor 1:1000 
scanate şi digitizate în cadrul Serviciilor Regionale 
de Cadastru. GeoRail asigură o modalitate de re-
prezentare grafică pentru toate elementele de infra-
structură feroviară începând cu liniile de cale ferată, 
luate ca bază de referinţă şi continuând cu mijloacele 
fixe aferente ce pot fi georeferenţiate [6]. De ase-
menea, GeoRail oferă acces şi faciltăţi specifice 
pentru o gamă largă de utilizatori începând cu perso-
nalul tehnic până la nivelul managentului superior. 
Principalele funcţionalităţi sunt: 

 reprezentarea grafică la scară şi în coordonate 
geografice a elementelor de infrastructură a căii ferate, 
simplu de identificat; 

 obţinerea informaţiilor grafice şi alfanumerice 
care urmează să facă obiectul unor analize şi/sau 
obiectul unor activităţi de întreţinere şi reparaţii 
specifice. 

Aplicaţia GeoRail, se adresează colectivelor care 
au nevoie de realizarea, întreţinerea, prezentarea şi  
administrarea hărţilor, pentru toţi deţinătorii şi utili-
zatorii de informaţii geografice. Achiziţia de date în 
vederea realizării unui plan digital, în cazul în care 
se dispune de planuri mai vechi, se poate face prin 
scanarea desenelor (planurilor) şi apoi vectorizarea 
imaginilor raster cu ajutorul programului GeoRail. 
În cazul în care planurile existente nu mai corespund 
cu terenul, ele pot fi reactualizate prin culegerea 
datelor din teren şi transpunerea lor pe planul deja 
existent. Pentru reprezentare se pot folosi urmă-
toarele obiecte: 

 punctul – obiect definit de coordonatele x şi y 
iar opţional poate fi descris de dimensiunea z 
(înălţimea) şi măsura m; 

 multipunctul – două sau mai multe puncte 
independente grupate într-o colecţie; 

 linia – mulţime de puncte aflată pe dreapta 
care uneşte cele două capete; 

 multilinia – două sau mai multe linii inde-
pendente grupate într-o colecţie; 

 poligon – figura geometrică formată din linii al 
cărui punct de plecare este punct de sosire (linie 
poligonală închisă); 

 multipoligon – colecţie de poligoane; 
 colecţia geometrică – colecţie formată din 

obiectele definite mai sus. 
Prin funcţiile de creare a topologiei de tip arie (poli-

gon), se determină automat suprafaţa şi perimetrul 
pentru fiecare parcelă astfel încât prin simpla selectare 
a unei parcele putem afla imediat aria şi perimetrul său. 
Funcţie de informaţiile rezultate din crearea topologiei 
de tip reţea (multipoligon) se pot face interogări grafice 
şi hărţi tematice; (de exemplu pot fi vizualizate parcele 
care au anumite caracteristici – suprafeţe cuprinse între 
anumite valori – valori introduse de utilizator). Pentru 
fiecare obiect (linii CF, clădiri, semnale, stâlpi, etc.) 
există ataşat un număr de atribute (caracteristici), care 
cuprind o descriere topografică, tipul obiectului, 
coordonatele geografice ale obiectului, caracteristici 
tehnice ale obiectului etc. 

Puterea unui GIS, deci şi a aplicaţiei GeoRail, 
constă în complexitatea bazei de date care se ataşează 
planului digital; harta reprezintă partea vizibilă a 
sistemului, calitatea acestuia fiind dată nu numai de 
precizia realizării desenului, cât şi de baza de date pe 
care harta respectivă o are în spate. Cu cât baza de date 
este mai complexă, cu atât calitatea răspunsurilor la 
interogări creşte, iar harta devine mai inteligentă, căci 
scopul final este acela de a permite unui utilizator să 
afle răspunsuri cât mai complete la problemele ridicate 
de o anumită parcelă, linie cf, zonă , utilitate etc. [5, 6]. 

Se pot face interogări ale bazei de date şi se pot 
genera hărţi tematice pe baza informaţiilor cuprinse în 
baza de date. De exemplu, se poate interoga baza de 
date pentru găsirea proprietarului unei parcele după 
numele acestuia; la fel pot face interogări pentru 
căutarea unor clădiri, semnale, aparate de cale, curbe, 
etc. La fiecare construcţie se pot ataşa documente (re-
levee, autorizaţii de construcţie, situaţia juridică etc). 

Cu GeoRail avem posibilitatea de a edita rapoarte 
sub formă tabelară, rezultate în urma efectuării 
interogărilor. De asemenea, poate fi folosit pentru 
întocmirea situaţiilor şi rezolvarea problemelor spe-
cifice cadastrului feroviar (realizarea documentaţiilor 
conform HG 834/1991). 

 

                         
 

Fig. 2. Exemple de obiecte folosite pentru reprezentări geografice. 



EDUCAŢIE ŞI INGINERIE 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2013 ● ianuarie-martie 72 

5. CONCLUZII 

Pentru cei care utilizează soluţiile geospaţiale în 
scopuri care depăşesc simpla afişare în coordonate a 
unor elemente gestionate, dificultatea implementării 
unor astfel de soluţii vine tocmai din identificarea 
corectă a fluxurilor de lucru în urma cărora se 
generează datele ale căror informaţii spaţiale vor fi 
gestionate de sistemul GIS. Astfel, în multe instanţe, 
sistemele GIS nu sunt simple componente ale unui 
sistem informatic integrat, ci ajung să se transforme 
în adevărate platforme de integrare a datelor care, 
chiar dacă provin din subsisteme specializate, au în 
comun caracteristica de spaţialitate. 

Fie că vorbim de o companie naţională (CFR), 
pentru care datele despre teritoriul gestionat în sistemul 
GIS pot proveni din fluxuri de lucru (sau din 
subsisteme informatice) care gestionează activităţi 
de tip financiar (impozite, taxe de utilizare, chirii 
aplicate unor proprietăţi) sau de tip tehnic (emiterea 
unor autorizaţii cu privire la folosinţa unei anumite 
suprafeţe, autorizaţii de construcţii), pentru care 
datele de localizare a infrastructurii feroviare sunt utile 
şi în contextul informaţiilor comerciale referitoare la 
contractele existente într-o anumită parte a reţelei, 
sau a informaţiilor de contorizare sau a celor legate 
de costurile de întreţinere a unui tronson sau element 
de infrastructură, sistemele de tip GIS au evoluat de 
la „insule“ de tehnologie, care se adresau unui grup 
restrâns de utilizatori specializaţi, la soluţii şi plat-
forme inter-departamentale şi inter-instituţionale, care 
permit analiza informaţiilor alfanumerice deja existente 
dintr-o nouă perspectivă: cea geografică, de ampla-
sare [5, 6].  

Această transformare a soluţiilor geospaţiale, de 
la platforme de sine stătătoare la soluţii de anvergură 
instituţională, interconectate cu restul sistemelor infor-
matice „de business“ existente, impune o schimbare 
profundă de abordare a implementării unei astfel de 
soluţii. Astfel, implementarea soluţiei geospaţiale 
trebuie să reflecte o abordare integrată a informaţiei 
şi trebuie să plece de la o analiză detaliată a fluxu-
rilor de lucru ale instituţiei, a obiectelor care vor fi 
gestionate în cadrul soluţiei geospaţiale, a atributelor 
acestora şi a originii informaţiilor din aceste atribute, 
precum şi a „actorilor“ care vor interacţiona cu 
aceste date şi a drepturilor pe care aceştia le au în 
raport cu fiecare obiect şi atribut în parte.  

Valoarea adăugată care se poate aduce în procesul 
de analiză şi proiectare a unei soluţii geospaţiale este 
la fel de importantă ca rolul pe care îl are cel care 
implementează o astfel de soluţie. Este esenţial ca 
implementatorul să fie capabil să înţeleagă modelul 
de business, fluxurile de lucru şi obiectivele finale 
(de business) ale implementării, să fie familiar cu 
industria în care implementează soluţia respectivă, 
pentru că în cele mai multe cazuri nu instalează un 

produs standard, ci dezvoltă sau personalizează prin 
configurare o soluţie care trebuie să fie specifică 
domeniului de lucru căruia i se adresează şi trebuie 
să fie familiară (prin funcţionalităţi, dar şi prin 
terminologie) utilizatorilor respectivei instituţii. 

Astfel, sistemele informatice geospaţiale şi pro-
iectele derulate cu tehnologii geospaţiale au şanse 
reale de a deveni în timp proiecte mature, care pot 
deveni standard de lucru în organizaţii şi pot pro-
duce beneficii reale [7]. 

Piaţa GIS din ţara noastră, măsurată după criterii 
legate de vânzări, valoare, proiecte şi număr de 
clienţi este, este fără îndoială, încă subdezvoltată. 
Însă, maturitatea pieţei nu are legătură cu volumul 
vânzărilor, ci cu maturitatea soluţiilor şi cu nivelul 
managerial până la care o decizie se fundamentează 
pe o soluţie geospaţială.  

Se poate vorbi de o maturizare a soluţiilor geo-
spaţiale atunci când o activitate nu mai poate fi 
gestionată fără acesta. Se poate spune că o soluţie 
informatică ajunge la maturitate sau considerăm că 
ajunge la maturitate atunci când satisface necesităţile 
organizaţiei fie la nivel decizional, fie la nivelul 
executivului sau al utilizatorului final. De cele mai 
multe ori, se consideră matură, în momentul în care 
nu se mai investesc resurse în ea sau când devine o 
obişnuinţă, ceva ce face parte din viaţa noastră de zi 
cu zi şi fără de care procesul informaţional nu poate 
funcţiona. Soluţiile informatice ajung mature dacă 
înglobează şi o componentă geospaţială. 
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