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Aventura geospaţială a 
Primăriei Sibiu a început 
în 2005, când, în urma 
unui proiect pilot, s-au 
pus bazele implementă-
rii unui sistem GIS bazat 
pe platforma GeoMedia 
de la Intergraph. În anul 
următor a început, cu 
adevărat, implementa-
rea unui sistem infor-
matic integrat, având la 
bază produsele software 
ale firmelor SAP, Indus-
trial Software, Sobis şi 
Intergraph.

 Luiza Sandu

Primii paşi către soluţia geospaţi-
ală dezvoltată în prezent de că-
tre municipalitatea Sibiu au fost 
făcuţi încă din 1994 când, în 
cadrul unui consorţiu din care 

mai făceau parte Consiliul Judeţean Sibiu, 
Regia de Apă-Canal, Romtelecom, Renel şi o 
firmă locală de GIS, s-a demarat un proiect 
de realizare a unei hărţi digitale. Însă lucru-
rile nu au progresat foarte mult, astfel încât 
au fost nevoiţi să ia totul de la început şi au 
abordat problema în etape funcţionale.

Aşadar, în anul 2005 şi la începutul 
anului 2006, în cadrul primăriei a fost 
implementată cu ajutorul companiei 
Intergraph o soluţie informatică cu carac-
ter geospaţial, denumită Banca de Date 
Geospaţială (BDG) pentru a unifica într-o 
bază de date unică şi pe baza unui model 
de date integrat, toate datele cu caracter 
geospaţial gestionate în mod curent de 
către Primăria Municipiului Sibiu. 

Integrarea, o nouă 
dimensiune a eficienţei
Spre deosebire de alte instituţii româneşti 
care au realizat necesitatea implementării 
de sisteme geospaţiale proprii, dar s-au 
concentrat doar pe probleme punctuale, 
Primăria Municipiului Sibiu se numără 
printre puţinele care au abordat problema 
în ansamblu şi în perspectivă. Echipa de 
decidenţi sibieni a realizat că adevăratul 
proces de informatizare, cel care avea să 
le aducă cele mai multe beneficii şi eco-
nomie de resurse, trebuie să fie o soluţie 
cu ajutorul căreia toate departamentele 
din primărie să poată comunica şi gesti-
ona date comune, atât între ele, cât şi cu 
instituţii din exteriorul primăriei.

Astfel, ceea ce a pornit ca o simplă 
hartă digitală a oraşului a ajuns acum 
sistemul complex Infosib, în interiorul 
căruia Banca de Date Geospaţiale este 
integrată cu principalele sisteme infor-
matice ale Primăriei: gestiunea docu-
mentelor, gestiunea impozitelor şi taxe-
lor, gestiunea patrimoniului, gestiunea 
financiară, gestiunea traficului greu şi 
gestiunea proiectelor.

Pentru aceasta, Primăria Sibiu a gân-
dit un plan de informatizare complex, 
etapizat, care se întinde până în 2012 şi 
sigur nu acolo se vor opri.

Preocupaţi  
de standardizare
Primăria din Sibiu a avut o preocupare 
constantă pentru standardizare, o con-
diţie esenţială pentru a avea un sistem 
eficient, făcând progrese mari în această 
direcţie.

Primăria Sibiu dispunea în 2005 de 
un sistem informatic puternic şi bine pus 
la punct. Din păcate, în ceea ce priveşte 
sistemele geografice informatice, lucru-

rile nu mergeau la fel de bine. Aşa au 
ajuns la conceptul de sistem informatic 
integrat, în care platformele SAP (CSB), 
Taxe şi impozite (Industrial Software), 
Infodoc (Sobis), GeoMedia (Intergraph) 
urmau să funcţioneze împreună. Obiec-
tivele urmărite în cadrul primului proiect 
geospaţial au constat în standardizarea 
şi unificarea într-o bază de date comună 
a tuturor datelor geospaţiale gestionate 
în Primăria municipiului Sibiu, care se 
referă la teritoriul şi/sau la infrastructu-
rile administrate aflate pe teritoriul mu-
nicipiului Sibiu. De asemenea, era nevoie 
de integrarea Băncii de Date Geospaţiale 
cu principalele sisteme informatice ale 
primăriei – gestiunea financiară, ges-
tiunea impozitelor şi taxelor, gestiunea 
documentelor şi gestiunea proiectelor ca 
nişte componente ale sistemului integrat 
de gestiune al activităţilor primăriei. 
Conştienţi fiind că standardizarea este 
cu adevărat obligatorie, pentru a obţine 
coerenţă şi consistenţă în munca depusă, 
specialiştii Primăriei au început prin a 
implementa nomenclatoarele de artere, 
de numere poştale, de localităţi, de per-
soane etc. 

Un an mai târziu, Primăria Sibiu a 
dezvoltat împreună cu Intergraph Com-
puter Services o platformă care să permită 
gestiunea activităţilor de urbanism pe 
baza datelor geospaţiale din teren şi o 
interfaţare eficientă cu sistemul de Docu-
ment Management (Sobis) deja existent. 
Astfel, sistemul poate verifica foarte sim-
plu şi intuitiv toate actele emise pentru o 
anumită adresă din oraş. De asemenea, un 
aspect pe care Primăria Sibiu a dorit să-l 
îndrepte a fost asocierea documentelor 
corelate pe activităţi, din punct de vedere 
logic şi temporal, pentru a reduce numărul 
de documente solicitate cetăţenilor de 
către administraţia publică, cum este ca-
zul, de exemplu, documentelor specifice 
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autorizărilor, cerere-certificat de urbanism 
– autorizaţie – prelungire etc., pe care tot 
Primăria le-a emis. 

Exemplu  
de interoperabilitate
Restructurarea Poliţiei Comunitare prin 
preluarea a tot mai multor atribuţii de la 
Poliţia Naţională este una dintre schim-
bările majore prin care trece administra-
ţia publică locală din România. La nivel 
practic, acest proces implică un transfer 
intern de know-how între cele trei insti-
tuţii implicate: Poliţii Comunitare, Poliţia 
Naţională şi Primării. Existenţa unor sis-
teme informatice interoperabile între cele 

trei instituţii, care să permită transferul 
permanent al datelor, implică beneficii 
importante obținute simplu numai prin 
existenţa unor standarde privind interco-
nectarea, precum şi modele comune de 
structurare a datelor.

Poliţia Comunitară Sibiu utilizează un 
sistem informatic specializat la nivel de 
Poliţie Comunitară în România, acesta 
fiind rezultatul colaborării dintre Poliţia 
Comunitară Sibiu, Primăria Municipiului 
Sibiu, Serviciul de Telecomunicaţii Spe-
ciale şi firma Intergraph Computer Ser-
vices. Acest sistem cuprinde două aplicaţii, 
prima dintre acestea „Serviciul electronic 
pentru monitorizarea resurselor mo-
bile – Soluţia Geospaţială pentru Poliţia 

Locală” permite vizualizarea în timp real 
a patrulelor pe o hartă digitală pusă la 
dispoziţie de Primăria Sibiu. Cea de-a 
doua aplicaţie, „Sistem Gestiune Incident” 
(Urban Safety), permite inventarierea şi 
analiza completă a tuturor incidentelor 
menţionate în rapoartele agenţilor comu-
nitari, precum şi poziţionarea spaţială a lo-
curilor de desfăşurare a acestora. Această 
dezvoltare a sistemelor informatice este o 
parte componentă a Sistemului Informatic 
Intregrat al Primăriei Sibiu şi reprezintă o 
primă etapă în dotarea Poliţiei Comunita-
re Sibiu cu mijloace informatice moderne. 

Rezultatele implementării acestor 
aplicaţii au fost vizibile, fiind gestio-
nate mult mai bine echipele operative, 
a fost îmbunătăţit timpul de reacţie al 
poliţiştilor locali la incidente prin identi-
ficarea şi trimiterea imediată a celui mai 
apropiat echipaj la locul evenimentului.

Gestiunea traficului greu
Sistemul pentru gestiunea traficului greu 
în oraşul Sibiu, implementat în 2010, are 
ca scop protejarea infrastructurii prin 
alegerea rutelor optime în derularea 
acestei activităţi. Primăria a realizat o 
catalogare din punct de vedere al infras-
tructurii construite a tuturor arterelor 
din localitate şi, prin intermediul soluţiei 
implementate, se stabilesc taxe pentru 
autorizarea traficului greu, o serie de co-
eficienţi de indexare pentru descurajarea 
utilizării anumitor rute de acces nepre-
gătite pentru traficul greu. Soluţia pentru 
traficul greu este destinată tuturor agenţi-
lor economici interesaţi, care astfel îşi pot 
calcula singuri traseele optime, luând în 
considerare costurile în raport cu lungi-
mea traseului. Mai mult, în colaborare cu 
Industrial Software s-a realizat integrarea 
platformelor pentru înregistrarea pe web 
a cererilor, plata online şi comunicarea 
directă prin intermediul portalului, pro-
cesul de obţinere a autorizaţiilor pentru 
traficul greu putându-se realiza la orice 
oră, cu efort redus considerabil datorită 
interfețelor web şi fără vizită la birourile 
din Primărie.

Astăzi, Primăria Sibiu şi serviciile 
publice sunt interconectate printr-o 
reţea metropolitană cu peste 500 de 
calculatoare şi 30 de servere. Promotor 
al soluţiilor IT în administraţia publică, 
Sibiul devine cu adevărat un centru im-
portant de bune practici pentru piaţa 
locală a soluţiilor geospaţiale. 
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La 27 martie 2012, unul 
dintre cei mai dedicaţi 
profesionişti IT din ad-
ministraţia publică ro-
mânească ne-a părăsit. 
Ambiţios, energic şi cu o 
viziune largă, Adrian Bu-
cura a reuşit în 1995 să 
înfiinţeze în Primăria Si-
biu primul serviciu dedi-
cat IT pe care l-a condus 
până la sfârşitul vieţii.

„A fost un coleg minunat, 
un om extraordinar şi 
un profesionist adevă-
rat. Ne despărţim cu 
durere de cel care a fost 

un coleg pentru echipa din Primărie şi 
un bun prieten. Cu toţii ni-l vom aminti 
pentru pasiunea cu care s-a îngrijit ca Si-
biul să fie foarte bine reprezentat în acest 
domeniu” – Klaus Iohannis, primarul 
Municipiului Sibiu.

În 18 ani de activitate, plecând de la 
doar 4 calculatoare, a construit o infra-
structură hardware cu o rețea metropoli-
tană de peste 50 km de fibră optică, peste 
600 de staţii de lucru, peste 80 de servere, 
camere video, sisteme de supraveghere 
şi stocare, toate coordonate într-un data-
center ultramodern. 

„Adrian Bucura s-a impus prin clarita-
tea expunerii situaţiei şi viziunea precisă 
asupra dezvoltărilor viitoare. Colaborarea 
cu el a însemnat deschidere spre nou, 
spre performanța actului administrativ 
prin informatizare” – Eugen Creţu,  
Director Software SOBIS SOLUTIONS.

Adrian Bucura a adus Primăria Sibiu 
la standarde europene modernizând sis-
temul digital de taxe şi impozite, lansând 
un nou concept de „Administraţie Elec-
tronică” prin portalul de servicii online 
pentru cetăţeni. 

„12 ani de colaborare cu dl. Adrian 
Bucura au însemnat dezvoltare şi imple-

In memoriam Adrian Bucura
10.10.1954 – 27.03.2012

de caracter” – Marcel Foca, Intergraph 
Computer Services.

„Am avut privilegiul să colaborez 
cu Adrian Bucura vreme de 10 ani la o 
varietate de proiecte, multe din ele în pre-
mieră în România. Adrian Bucura a fost 
un vizionar, un profesionist desăvârşit, a 
ştiut să țină pasul cu ultimele tehnologii 
şi de fiecare dată a fost cu un pas înaintea 
altora” – Marian Bozdoc, MB Solutions.

„A fost un om deosebit şi va rămâne 
o pildă de urmat pentru toţi cei care i-au 
cunoscut rigurozitatea în muncă, tena-
citatea, înţelepciunea, calităţile de orga-
nizator, disponibilitatea de a acţiona, co-
rectitudinea şi, nu în ultimul rând, darul 
de a fi un bun sfătuitor, un bun camarad. 
Oamenii buni nu mor niciodată! Ei doar 
se îndepărtează puţin şi ne veghează des-
tinele de sus” – Serviciul Informatică, 
Primăria Sibiu. 

mentare de soluţii, premiere pe piaţă. 
Prin proiectele dezvoltate împreună, dl. 
Bucura a transformat Primăria Munici-
piului Sibiu într-un avanpost al îmbună-
tăţirii serviciilor publice prin manage-
ment orientat spre satisfacţia cetăţenilor. 
Dl. Bucura s-a remarcat prin viziune, 
deschidere spre inovaţie şi dorinţă de a 
construi, fiind în acelaşi timp o persoană 
de înaltă ţinută morală şi umană” –  
Cristian Domșa, Industrial Software.

Din proiectele lui Adrian 
Bucura, revoluționare în 
domeniul IT-administrație:

- INFOSIB – un sistem complex în 
interiorul căruia componentele mySAP 
Business Suite comunică cu Banca de Date 
Geospaţiale şi sunt integrate cu principale-
le sisteme informatice ale Primăriei. 

- Proiectul de promovare turistică, 
prin care au fost montate camere web 
care transmit imagini live din Sibiu 
şi info desk-uri care pun la dispoziția 
turiştilor informații utile.

- Realizarea Centrului de Informaţii 
pentru Cetăţeni, în care s-a implicat activ, 
atât logistic, cât şi informatic şi care a 
îmbunătăţit semnificativ relaţia cetăţean-
funcționar.

Când alte primării nici nu erau conec-
tate la Internet, Adrian Bucura a lansat 
primul web site al unei administrații 
publice din România (1996). Site-ul este 
azi un portal bine structurat şi bogat în 
informații. 

„La prima întâlnire cu Adrian Bucura, 
în 2004, după 2 ore am avut o viziune 
comună asupra strategiei, principiilor, 
obiectivelor şi etapelor. Niciun 
cuvânt de prisos, niciun aspect 
neabordat. Eficienţă maximă! 
Am întâlnit în echipa Primări-
ei Sibiu lucruri pe care mulţi 
români au decis să le caute în 
străinătate. La nivel personal, 
cunoscându-l pe Adrian 
Bucura, a trebuit să-mi re-
definesc standardul de om 


