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The role of geoinformational technologies 
is shown in the article. Representation about 
direction of development of geoinformational 
systems in the researches of Moldova’s geo-
graphers and structure of GIS “Moldova’s 
Natural Resources” are given.

Informatizarea a atins toate aspectele vieţii soci-
etăţii, şi este difi cil, probabil, de a numi un domeniu 
de activitate a omului, de la învăţământul primar 
până la guvernare, unde infl uenţa acesteia nu s-ar fi  
simţit. În sistemul unor tipuri diferite de informaţie 
un loc aparte îl ocupă cea geografi că, care îmbrăţi-
şează domeniile teritoriale ale resurselor şi condiţi-
ilor naturale. În informatică această direcţie, legată 
de datele spaţiale, a căpătat denumirea de „geoin-
formatică”, ştiinţa despre sistemele informaţionale 
geografi ce (SIG). Primele SIG au fost create în Ca-
nada şi SUA pe la mijlocul anilor 1960; în prezent în 
ţările industrial dezvoltate există mii de SIG folosite 
în economie, politică, ecologie, la gestionarea resur-
selor şi în protecţia mediului, cadastru, ştiinţă şi în-
văţământ. SIG cuprinde toate nivelele spaţiale: glo-
bal, regional, naţional, local, municipal, integrând 
informaţiile variate despre planeta noastră, precum: 
informaţia cartografi că, datele de teledetecţie, sta-
tistice şi de recensământ, cadastrale, hidrometeo-
rologice, materialele observaţiilor de teren, datele 
istorice şi arheologice [1-8].

La crearea SIG participă organizaţiile internaţi-
onale (Organizaţia Naţiunilor Unite, Programul pen-
tru mediul înconjurător, Programul pentru alimenta-

ţie şi agricultură ş.a.), guvernamentale, ministerele 
şi departamentele, serviciile cartografi ce, geologice 
şi funciare, direcţiile de statistică, fi rmele particula-
re, instituţiile ştiinţifi ce şi de cercetare, universită-
ţile. Elaborarea SIG atrage mijloace fi nanciare im-
portante; aici participă ramuri industriale întregi, se 
creează infrastructura geoinformaţională ramifi cată, 
interconectată cu reţelele de telecomunicaţii. Prin-
tre domeniile, în care sistemele geoinformaţionale 
se folosesc pe o scară foarte largă, pot fi  enumerate 
următoarele (lista este departe de exhaustivitate) [2, 
5]:

Monitorizarea mediului înconjurător. Pronos-• 
ticarea şi evaluarea situaţiilor de criză.

Reprezentarea, modelarea şi analiza reliefului.• 
Modelarea proceselor în mediul natural, ges-• 

tionarea măsurilor de protecţie a mediului.
Geologia, resursele minerale şi industria ex-• 

tractivă.
Arheologia.• 
Planifi carea şi gestionarea operativă a trans-• 

portărilor.
Agricultura.• 
Planifi carea şi administrarea complexă a dez-• 

voltării teritoriale.

Blocul SIG. Arii protejate de stat
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Geografi e

Gestionarea resurselor naturale (funciare, ac-• 
vatice, forestiere etc.), cadastrurile funciare.

Proiectarea, prospecţiuni inginereşti şi plani-• 
fi carea în urbanistică, arhitectură, construcţii indus-
triale şi de transporturi.

Planifi carea dezvoltării reţelelor de transport • 
şi comunicaţii.

Medicina.• 
Învăţământul general şi special.• 
Economia regională, marketing şi analiza • 

pieţei.
Cartografi erea tematică în orice domeniu de • 

aplicare a ei.
Pentru promovarea politicii informaţionale de 

stat, în Moldova a fost creat Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale. Sub auspiciul lui a fost lansat con-
ceptul de elaborare şi dezvoltare a sistemelor infor-
maţionale geografi ce, de formare a politicii de stat 
în domeniul geoinformaticii, planifi cării naţionale, 
creării şi difuzării informaţiei distribuite spaţial, in-
clusiv şi investigarea chestiunilor de drept, legate 
de posesia şi transmiterea informaţiei geografi ce, 
de protecţia acesteia. În corespundere cu Concepţia 
creării Sistemului geoinformaţional naţional, fi eca-
re instituţie guvernamentală este obligată să creeze 
sistemul propriu.

Direcţia tradiţională a geografi ei - cartografi a - 
este supusă în momentul actual reconstrucţiei, com-
parabile, poate, cu acele schimbări care au însoţit 
trecerea de la hărţile scrise de mână la imprimările 
poligrafi ce. În unele cazuri, cartografi erea pe baza 
tehnologiilor SIG a înlocuit, practic complet, me-
todele tradiţionale de întocmire şi editare a hărţilor. 
Implementarea SIG în procesul cercetării geografi -
ce a servit drept bază pentru formarea direcţiei noi 
– cartografi erea geoinformaţională şi operativă [3], 
a cărei esenţă constă în modelarea automată infor-
maţional-cartografi că a sistemelor naturale şi soci-
al-economice, inclusiv şi în timp real sau apropiat 
de cel real.

Geografi i deja se confruntă cu volumul mare al 
informaţiei care este disparată, eterogenă, la scări 
diferite, ceea ce cere căutarea unor metode noi de 
analiza şi a unor forme diferite de reprezentare a ei. 
Am văzut soluţia efi cientă a acestei probleme în uti-
lizarea SIG, elaborarea căruia a fost iniţiată la sfâr-
şitul anilor 1980. În prima jumătate a anilor 1990, 
tehnologiile informaţionale geografi ce au devenit 
instrumentul principal al cercetărilor în Institutul 
de Geografi e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Schema de principiu a structurii unui SIG, propusă 
de colaboratorii Institutului de Geografi e în 1993 
[1], a fost luată drept bază pentru crearea acestui 
sistem. SIG-ul elaborat s-a prezentat ca cel de re-
surse şi era destinat inventarierii, evaluării, optimi-
zării mediului, prognozei schimbării lui ca rezultat 
al acţiunii proceselor globale şi activităţii omului. 
Ca materiale iniţiale pentru crearea SIG au servit 
hărţile tematice, transformate în formatul digital şi 
bazele de date prezentate ca straturi informaţionale 
izolate.    

În cei 15 ani ce s-au scurs a fost fi nalizat subsis-
temul al sistemei informaţionale geografi ce „Resur-
sele naturale ale Moldovei”, care include asemenea 
compartimente, precum [2,4]:

geologo-litologic (structura geologică, tec-• 
tonica, litologia, depozitele cuaternare, substanţele 
minerale utile);

relief (modelul numeric al reliefului, morfo-• 
metria, morfologia, morfodinamica);

climă (radiaţia solară, temperatura, precipita-• 
ţii, vânt, fenomenele meteorologice nefavorabile);

ape de suprafaţă (reţeaua hidrografi că, bazi-• 
nele hidrografi ce, lacuri de acumulare);

soluri (tipologia şi zonalitatea, paşaportiza-• 
rea);

vegetaţie (forestieră, speciile protejate);• 
lumea animală (speciile protejate);• 
impactul antropic (utilizarea terenurilor, baze-• 

le de date ale reziduurilor industriale, deversărilor);
starea social-economică (bazele de date ale • 

populaţiei, indicatorilor sociali şi economici).
Pe lângă aceste componente, au mai fost adă-

ugate câteva compartimente, precum „Teritoriile 
protejate de stat”, „Landşafturile”, „Reţeaua de mo-
nitorizare a stării mediului înconjurător”.

Pentru sistemul de modele al reţelelor spaţiale 
pe baza hărţilor topografi ce şi imaginilor spaţiale, 
precum şi materialelor Institutului INGEOCAD, au 
fost elaborate compartimentele (incluzând o serie 
de straturi tematice) – „Graniţa de stat”, „Organiza-
rea administrativ-teritorială”, „Reţeaua de aşezări”, 
„Reţeaua rutieră”.

Au fost create bazele de date ale documentelor 
normative, bazele bibliografi ce şi fototeci ale obiec-
telor naturale spaţiale.

Compartimentul de cunoştinţe a inclus mode-
lele standard de prelucrare matematică, modelele 
interpretării tematice ale bazelor de date şi datelor 
teledetecţiei, modelele de calculare a datelor pentru 
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punctele reţelei regulate, modelele cartografi erii te-
matice, modelele prognozei proceselor naturale. 

Funcţionarea sistemului geoinformaţional este 
sprijinită de pachetele de programe cu licenţă Ar-
cGIS, MapInfo, ERDAS, Surfer, Statgraf, care per-
mit efectuarea activităţilor principale de introduce-
re, stocare, analiză, prelucrare şi extragere a infor-
maţiei.

Modelele spaţiale (relief, soluri, climă ş.a.), cre-
ate în Institutul nostru, sunt utilizate la elaborarea 
schemelor teritoriale de utilizare a terenului şi dez-
voltarea teritoriilor, strategiei de dezvoltare a gos-
podăriei acvatice, planifi cării amplasării culturilor 
fructifere ş.a. Au fost elaborate şi editate numeroase 
atlase şi hărţi, create cu ajutorul tehnologiilor SIG, 
în scopuri educaţionale şi de informare a structurilor 
guvernamentale şi a populaţiei despre starea mediu-
lui înconjurător, despre modifi carea acesteia, despre 
rolul omului în procesele date.

Lucrările de creare a SIG se efectuau în cola-
borare strânsă cu specialiştii din ţările vecine, în 
primul rând, din România şi, în particular, cu ge-
ografi i Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi. Comunita-
tea viziunilor asupra procesului de informatizare a 
ştiinţei geografi ce s-a refl ectat în năzuinţa de a face 
schimb de metodici şi informaţii. Organizarea sim-
pozioanelor comune a devenit una dintre căile de 
materializare a acestor doleanţe, care au fost dedi-
cate creării şi funcţionării sistemelor geoinformaţi-
onale. Începutul a fost pus în anul 1993 la Iaşi de 
reprezentanţii Institutului de Geografi e şi ai Depar-
tamentului de Geografi e al Facultăţii de Geografi e 
şi Geologie a Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi. În 
cadrul acelui simpozion se discutau primele rezul-
tate ale realizării concepţiei SIG. Simpozioanele se 
organizau anual, alternativ în Moldova şi în diferite 
oraşe din România (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca). 
Până în anul 2007, la numărul iniţial de organizatori 
s-au adăugat Universitatea Agrară de Stat din Mol-
dova, Universitatea Tehnică din Iaşi, Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. La cel de-al XV-lea 
simpozion, aniversar, care a avut loc la Chişinău, 
consacrat utilizării sistemelor SIG la evaluarea po-
tenţialului ecologic, managementul teritoriilor şi a 
resurselor umane, au fost prezentate 77 de comuni-
cări ale participanţilor din 7 ţări - Bulgaria, Belarus, 
Moldova, Rusia, România, SUA, Uzbekistan. 

Cele mai multe comunicări s-au axat în jurul 
chestiunilor de management al teritoriilor şi diferi-
telor aspecte ale climatologiei (câte 11 comunicări); 

ceva mai puţin – câte 8 comunicări, au tratat parti-
cularităţile evaluării resurselor acvatice şi pedologi-
ce şi gestionării lor. Nu au fost omise problemele tu-
rismului, geografi ei sociale şi economiei regionale. 
Participanţii la simpozion au atins şi chestiunile le-
gate de utilizarea SIG în asemenea direcţii, precum: 
ecologie şi geoecologie, geomorfologie, organizarea 
agrară a terenului şi resursele funciare, transporturi 
şi comunicaţii, agricultură, botanică, geologie, land-
şaftologie, medicină, învăţământ, politologie.

În fi nal, am vrea să subliniem că pe baza utiliză-
rii tehnologiilor SIG moderne a fost creat comple-
xul ştiinţifi co-informaţional pentru evaluarea stării, 
dinamicii şi pronosticarea schimbărilor landşaftului 
şi componentelor lui principale – relieful, clima, 
solurile, resursele acvatice şi forestiere; impactului 
antropic asupra landşaftului. Trebuie de remarcat, 
de asemenea, că sistemele informaţionale geografi -
ce devin treptat un sistem de integrare, care asigură 
luarea deciziilor operative la toate nivelele de ad-
ministrare.
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