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În secolul vitezei și în era glo-
balizării, comunicarea este un 
element obligatoriu, deoarece 
condiționează viteza de răspuns. 
Pentru aproape orice decizie, între-
barea existențială s-a transformat 

din „care este decizia adecvată” în „cât 
de REPEDE pot lua decizia adecvată”; la 
aceleași cerințe de calitate și același vo-
lum de informații scade perioada de timp 
disponibilă procesului decizional.

Cum putem măsura 
calitatea comunicării 
geospaţiale?
Orice efort de eficientizare a activităţii 
administrației publice trebuie să aibă ca 
efect, în ultimă instanţă, o consecinţă 
pozitivă asupra vieţii cetăţeanului care 
o finanţează prin impozitele și taxele pe 
care le plătește. Deși există și alte criterii 
importante, evaluarea eficienţei unei ad-
ministraţii ajunge întotdeauna la numito-
rul timp. Altfel spus, ca cetățean mă pot 
întreba în felul următor: cât timp trebuie 
să muncesc pentru a asigura contravaloa-
rea taxelor și impozitelor și ce primesc în 
schimb de la administrația publică? Cât 
de repede și în ce condiții? Cât timp tre-
buie să muncesc pentru alții și cât mun-
cesc pentru mine?
Cât timp îi economisește cetăţeanului, în 

fiecare zi, administraţia publică? – este 
întrebarea cu care se măsoară, de fapt, efi-
cienţa oricărei administraţii sau instituţii 
publice. Timpul poate fi numitorul comun 
la care se reduce o astfel de analiză.
Din această perspectivă, a eficienței 
măsurate prin timpul alocat deciziei (în 
administrație) și, respectiv, susținerii 
activităților/serviciilor publice (de către 
cetățean) aplicațiile geospațiale pot fi o 
soluţie. Implementarea unui sistem geo-
spaţial nu are ca unic rezultat eficientizarea 
activităţii administraţiei publice care îl 
folosește, ci, în ultimă instanţă, se traduce 
în beneficiile pe care cetăţeanul le resimte. 
Dacă administraţia oferă servicii de calita-
te, cât mai adecvate nevoilor cetățeanului 
și în timp cât mai scurt, acest lucru se va 
resimți puternic la nivelul contribuabilului. 
Dacă procesele de informatizare sunt du-
blate de debirocratizare și descentralizare 
(atât cât permite cadrul legislativ), atunci 
și informaţia circulă mult mai rapid, rolul 
hârtiilor și al ștampilelor, ca și al palierelor 
birocratice intermediare este redus/elimi-
nat și, foarte important, se vor transpune 
în creșterea promptitudinii și rapiditatea 
rezolvării solicitărilor cetățenilor. Indubi-
tabil, eficientizarea administrației va avea 
implicații nu doar asupra cetățeanului, ci 
și în planul activităților proprii (care vor 
fi automatizate și simplificate) și, evident, 
în planul eficienței sale per ansamblu. 

Poate părea utopic să vorbești de eficiență 
(inclusiv din perspectiva eficacității finan-
ciare) într-o țară în care recent o primărie 
a intrat în insolvență. Acesta poate fi un 
precedent cu efecte negative, dar poate fi 
și o oportunitate pentru a aduce în planul 
dezbaterilor publice nevoia „rentabilizării” 
administrației publice, îndeosebi a acelor 
componente care interacționează direct 
cu cetățenii și trebuie să le livreze acestora 
servicii.
Pe de altă parte, tot factorul timp este 
principalul indicator de calitate al co-
municării inter-instituționale. Eficiența 
comunicării – transpusă în decizie – este 
direct proporțională cu acționabilitatea 
informațiilor rezultate din procesul co-
municării.
Atunci când vorbesc de informație 
acționabilă iau în calcul măsura în care 
informația respectivă fundamentează 
o acțiune imediată: mai este nevoie 
și de alte completări și/sau analize a 
informației sau ea este suficientă adoptă-
rii unei decizii?
Așadar, acționabilitatea informației 
(capacitatea de a fundamenta decizii) 
reprezintă principalul criteriu de evaluare 
a calității comunicării inter-instituționale.

Care sunt competenţele 
profesionale care ne pot 
ajuta la atingerea acestui 
deziderat?
Presupunând că toate problemele (teh-
nice, legale și de cultură organizațională) 
ale comunicării inter-instituționale vor 
fi fost rezolvate, doresc să ridic pro-
blema unor roluri funcționale, pe care 
participanții la procesul comunicării tre-
buie să le aibă în vedere: „orchestratorul” 
și „procesatorul”.
Sigur, aș putea fi contrazis de teoreticienii 
domeniului, care abordează procesul de 
comunicare din perspectiva emițătorului 

Realitatea cotidiană generează o presiune din ce în ce 
mai mare asupra serviciilor publice. Tranziţia societăţii de 
la era industrială la cea a cunoaşterii generează nevoia 
de creştere a standardului de calitate atât pentru insti-
tuţiile publice, cât şi pentru furnizorii acestora. Centrul 
atenţiei se mută de la deţinerea de date la gestiunea 
cunoaşterii, de la produse complexe destinate nevoilor 
intra-instituţionale la soluţiile particularizate bazate pe 
comunicare inter-instituţională.  Marcel Foca

Comunicare geospaţială 
pentru decizii în timp real
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și receptorului. Există studii de speciali-
tate cu privire la importanța mesajului, 
a criptării și decriptării acestuia (uneori 
în mod diferit de către emițător și re-
ceptor) etc. Nu vreau să insist, ci doar să 
subliniez că simpla realizare a actului de 
comunicare (din punct de vedere tehnic, 
legal etc.) nu rezolvă problema eficienței 
acesteia. Nu o rezolvă din perspectiva pe 
care eu o abordez în acest articol, respec-
tiv a manierei în care comunicarea poate 
fi suport pentru decizie în timp real.
Revin la cele două roluri.
În opinia mea, „orchestratorul” ar trebui 

să fie acel Chief Information Officer, care 
să asigure proiectarea și funcționarea 
mecanismelor de asigurare a circulației 
informațiilor, astfel încât acestea să fie 
disponibile la locul și momentul necesar. 
În măsura în care sistemul de gestiune a 
informațiilor este unul care exploatează 
dimensiunea geospațială a informațiilor, 
iar informațiile obținute sunt preponde-
rent acționabile, aș îndrăzni să avansez 
ideea necesității unui „orchestrator” de 
nouă generație, respectiv sub forma unui 
Geospatial Information Officer. O astfel 
de competență presupune capabilitatea de 
a integra fluxuri de informații, în funcție 
de spațiu și timp, și facilita prezentarea 
lor într-o formă acționabilă, adaptată ne-
voilor și contextelor (adesea diferite) ale 
beneficiarilor.

În ceea ce privește „procesatorul”, acesta 
este analistul de informații capabil să ge-
nereze conținutul comunicării, în sens de 
acționabilitate. Confruntat cu un volum 
tot mai mare și divers de date, analistul 
trebuie să fie capabil să asigure corelarea, 
interpretarea, completarea, procesarea 
și integrarea acestora astfel încât – la 
finalul procesului analitic – să poată 
livra informații acționabile. Presiuni 
suplimentare asupra analiștilor vin din 
complexitatea situațiilor pe care le anali-
zează, rapiditatea derulării evoluțiilor (în 
contextul globalizării) și creșterea/diver-

sificarea nevoilor factorilor de decizie.
În procesul de comunicare geospațială 
pentru obținerea de informații 
acționabile, analistul de informații trebu-
ie să fie capabil să abordeze dimensiunea 
(și să înțeleagă semnificația) geospațială a 
informațiilor și deciziilor.

Cum putem măsura 
succesul informaţiei 
acţionabile?
Teoretic, se măsoară în orice (de exem-
plu, în eficiența deciziilor), practic 
începe să se măsoare tot mai vizibil în 
supraviețuire. În contextul de azi, atât 
firmele, cât și instituțiile publice au, 
adesea, drept alternative continuita-
tea funcționării sau dispariția (fie prin 

desființare, fie prin absorbire). 
Nu vreau să reiau teza dlui academi-
cian Mircea Malița referitoare la teza 
supraviețuirii la români, însă cred că în 
curând despre activitatea instituțiilor 
publice se va vorbi doar în termeni de 
eficientizare versus dispariție. Dispariția 
nu presupune neapărat desființarea, 
ci și pierderea relevanței. Cetățenii, 
comunitățile vor căuta să suplinească 
sau să înlocuiască ineficiența statului în 
rezolvarea problemelor sale. Uitați-vă 
spre exemplu la SMURD, este expresia 
ineficienței Ambulanței. Sigur, unele ser-
vicii publice nu vor putea fi niciodată în-
locuite, dar vor deveni nerelevante (spre 
exemplu, prefer sa platesc taxele la casă o 
dată la 3-4 ani, pentru că nu am disponi-
bil serviciu online de plată).
Dacă ai luat deciziile potrivite la timpul și 
locul potrivit, atunci supraviețuiești. Dacă 
nu, atunci este doar o chestiune de timp 
până când instituția va dispărea sau va fi 
absorbită într-o entitate mai performantă.
În lumea companiilor de utilități, acest 
criteriu a fost conștientizat de îndată ce 
a apărut fenomenul de deregularizare și 
a fost exprimat sub forma "există două 
feluri de companii de utilități: cele care 
le cumpără pe altele și cele care sunt 
cumpărate"; primele sigur își gestionează 
infrastructura cu o soluție geospațială.
La nivelul administrației publice, 
soluțiile geospațiale au același impact 
în eficiența gestiunii teritoriului tot așa 
cum îl au asupra gestiunii infrastructurii, 
în cazul companiilor de utilități. Prin 
similitudine, așa cum o companie de 
utilități neperformantă este achiziționată 
sau intră în faliment, tot astfel s-ar putea 
întâmpla și în zona administrației unde 
achizițiile/fuziunile nu sunt permise, 
însă deja apar cazuri de insolvență și – 
de ce nu? – poate chiar de faliment. Re-
gionalizarea ar putea fi o soluție pentru 
aceste administrații publice aflate în difi-
cultate. Însă supraviețuirea este palierul 
inferior al eficienței.
Soluțiile geospațiale sunt un mijloc 
necesar, nu și suficient, în aducerea 
administrației publice la nivelul de 
performanță dezirabilă din perspectiva 
cetățeanului. Pentru a deveni și suficien-
te, soluțiile geospațiale trebuie dublate 
de mecanisme de comunicare inter-
instituțională care, așa cum am arătat mai 
sus, trebuie să materializeze conceptele de 
informație acționabilă, Geospatial Infor-
mation Officer și analist de informații. 
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