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MANAGERIAL TOOLS

Adrian Bucura, ªef Serviciu IT, Primãria Sibiu:

„Nu lipsa banilor este cauza 
nivelului scãzut de dezvoltare 
al IT-ului în instituþi i le publice, 

ci mai degrabã proasta organizare“
Deºi toatã lumea cunoaºte sintagma

,,omul sfinþeºte locul“ unii m-ar con-
trazice spunând cã totul þine de fonduri
ºi cã acolo unde existã buget orice este
posibil. Departamentele IT din cadrul
instituþiilor publice sunt departe de a
atrage bugetele necesare pentru proiec-
tele propuse ºi multe iniþiative rãmân
suspendate. 

Existã totuºi Departamente IT care
au ºtiut ,,sã vândã intern,, sã convingã
factorii de conducere de beneficiile
reale ale unor proiecte ºi implicit sã le
ducã la bun sfârºit. Am descoperit o ast-
fel de atitudine la Primãria Sibiu, unde
sub conducerea lui Adrian Bucura, ªef
serviciu, IT-ul s-a transformat din cost
în beneficiu.

Care sunt cele mai importante 
realizãri ale Serviciului IT pe care îl
coordonaþi?

De-a lungul anilor au fost mai multe
etape „importante“ pentru cea ce am pu-
tea numi astãzi Sistem Informatic Inte-
grat. Toate aceste etape au fost impor-
tante la momentul respectiv însã cel mai

important este Sistemul Integrat în sine.
Aº aminti totuºi: primul site oficial de in-
ternet al primãriei - 1996 www.primsb.ro,
realizarea reþelei metropolitane de fibrã
opticã în 1998, implementarea unui Sis-
tem Informatic Integrat având la bazã
produsele software ale firmelor SAP ºi
Intergraph.

Cum se pot depãºi condiþionãrile 
impuse de buget?

Bineînþeles cã toate aceste realizãri,
dezvoltãri nu puteau sã fie fãcute în lipsa
banilor ºi dupã cum bine se ºtie banii nu
sunt niciodatã deajuns. Cred cã prioritiza-
rea investiþiilor este cea mai bunã metodã
de a depãºi constrângerile bugetare. 

Ce înseamnã asta? Simplu. Cum pot
eu sã vin mai repede ºi mai bine în aju-
torul cetãþeanului ? Pot sã astup cele 20
de gropi de pe strada X sau pot sã achi-
ziþionez un numãr de infochioºcuri prin
care informez atât stradal dar ºi în sedi-
ile Primãriei. Pot sã curãþ zãpada de pe
toate strãzile din oraº sau pot sã aduc
Primãria mai aprope de cetãþean dez-
voltând o reþea metropolitanã prin in-
termediul cãreia cetãþeanul îºi poate
face plata taxelor ºi impozitelor la sediul
poºtei din cartier ºi nu în centrul
oraºului la Primãrie etc.

Care sunt cele mai bune metode de
convingere a conducerii instituþiei de
impactul unor proiecte IT?

Cred cã economia de piaþã ne-a în-
vaþat cã DACÃ VREI SÃ AI SUCCES tre-
buie sã ºtii CUM SÃ ÎÞI VINZI MARFA.
Trebuie sã ºtii sã alegi dintr-o multitudine
de proiecte pe care le ai în cap pe acelea
cu impactul cel mai mare pentru comu-

realizarea primei reþele - 1996
primul site oficial de internet al primãriei  -1996 www.primsb.ro
implementarea primului sistem de Document management accesibil din
browser de internet 1997
Primul Centru de Informaþii pentru Cetãþeni din Transilvania ºi al treilea din
þarã -1997
începând cu anul 2000 s-a implementat o politicã care a pus bazele creerii unui
Sistem Informatic Integrat în Primaria Sibiu. Respectiv:
un singur sistem de baze de date SQL Server – Microsoft;
sistemul de operare pentru servere din interiorul reþelei – Windows Server -
Microsoft;
sisteme de operare pentru servere LINUX
în 1998 s-au pus bazele unei reþele metropolitane care în prezent mãsoarã peste
40 Km fibrã opticã ce leagã între ele sediile Primãriei ºi cele 18 Servicii pub-
lice, cu personalitate juridicã, aflate în subordinea Consiliului Local; 
în urma unui proiect pilot în 2005 s-au pus bazele implementãrii unui sistem
GIS bazat pe platforma GeoMedia – Intergraph
în 2006 a început cu adevãrat implementarea unui Sistem Informatic Integrat
având la bazã produsele software ale firmelor SAP ºi Intergraph.



nitate. O consultare cu colegii din com-
partimentele ar fi absolut obligatorie. 

Sunt convins cã nu lipsa banilor este
cauza pentru nivelul scãzut de dez-
voltare al IT-ului în instituþiile de ad-
minstraþie publicã, ci mai degrabã proas-
ta organizare din instituþie (compar-
timentele IT aflându-se în componenþa
unor compartimente de gen:  Direcþie
Economicã, Direcþie Tehnicã sau Urban-
ism, fãrã acces la conducerea Primãriei
ºi la proiectele strategice de dezvoltare
ale comunitãþii) pe de o  parte ºi pe de
altã parte incapacitatea conducãtorilor
de IT (care pot fi foarte buni profesio-
niºti în domeniu),  dar cãrora le lipsesc
cu desãvârºire atât cunoºtinþele de PR
cât, mai ales, viziunea de ansamblu pe
care o presupune un Sistem Informatic
Integrat. În cel mai rãu caz lipseºte chiar
motorul care este MOTIVAÞIA .

Care ar trebui sã fie prioritãþile 
de investiþii ale unui Departament IT
dintr-o instituþie publicã?

Coloana vertebralã al unui instituþii
publice trebuie sã fie un Sistem Infor-

matic Integrat ca instrument pricipal de
suport în luarea deciziei. Odatã acest
concept însuºit, prioritizarea se face în
funcþie de nivelul de dezvoltare al IT-
ului din instituþie în paralel infrastruc-
tura de reþea, hard ºi soft. În momentul
în care managerul de IT înþelege acest
lucru, practic prioritãþile de investiþii ale
acestuia sunt dictate de fapt de nevoile
ºi urgenþele întregii instituþii ºi se sta-
bilesc împreunã cu echipa managerialã.
Departamentul de IT este cel care poate
rezolva multe din problemele de efici-
entizare ale diverselor departamente ºi
care poate pune în practicã multe din
obiectivele manageriale de nivel global
ale instituþiei. Nu existã o reþetã univer-
salã pentru stabilirea prioritãþilor. O in-
stituþie poate sã aibã cele mai mari prob-
leme cu managementul documentelor,
alta cu comunicarea interinstituþionalã.
Oricum ar fi însã, este greºit sã iei orice
decizie de investiþie fãrã sã ai un plan

coerent pe termen lung de dezvoltare a
sistemului IT pentru cã oricât de utilã
poate fi o aplicaþie pe care o imple-
mentezi, la un moment dat tot va de-
veni o povarã ºi un obstacol în calea ex-
tinderii dacã nu a fost aleasã în urma
unui demers de gândire globalã care sã
priveascã întreaga instituþie în ansam-
blul acesteia.

Cum se poate transforma 
departamentul IT dintr-un centru de
cost în unul de profit?

IT-ul poate fi considerat un centru
de cost doar dacã acesta îºi limiteazã ac-
tivitãþile la achiziþii de calculatoare ºi
imprimante. În acest caz, da poate fi
vorba de un centru de cost.

Însã la Primãria Sibiu lucrurile sunt
diferite, dupã cum v-aþi putut deja da
seama. Aici IT-ul, printre altele, se ocupã
ºi de întreþinerea infrastructurii infor-
matice. Însã preocuparea cea mai impor-
tantã constã în continuã modernizare a
unui sistem informatic care asigurã ges-
tionarea unitarã a informaþiei prin au-
tomatizarea activitãþilor. Scopul nostru

este ca toate activitãþile ºi toate infor-
maþiile gestionate de Primãrie sã se regã-
seascã în aplicaþiile sistemului informa-
tic. Aceasta înseamnã cã practic, toþi
banii cheltuiþi în investiþii IT se reîntorc
în instituþie sub forma economiilor re-
zultate în urma eficientizãrii tuturor pro-
ceselor instituþiei ºi a automatizãrii flu-
xurilor de lucru. Acesta a fost principiul
pe care l-am urmãrit în toate achiziþiile
noastre, iar rezultatele de pânã acum ne
aratã cã suntem pe calea cea bunã.

Care trebuie sã fie partenerii 
IT managerului în acest de-
mers?

Din aceastã pos-
turã de depar-
tament re-
sponsabil
cu

corelarea ºi circulaþia informaþiei în
Primãrie, trebuie sã ne asigurãm cã nu
doar deciziile departamentale sunt
corecte, ci cã toate aceste decizii ramân
corecte ºi atunci când sunt analizate îm-

preunã la nivelul întregii primãrii. Altfel
spus noi ºtim cã stânga îºi face treaba la
fel de bine ca ºi dreapta, prin urmare rolul
nostru este sã ne asigurãm cã fiecare ºtie
de cealaltã. În acest context partenerii de
dialog ai IT-ului sunt TOATE departa-
mentele din Primãrie, de la nivel execu-
tiv la nivel managerial. La nivel executiv
trebuie sã validãm cã aplicaþiile imple-
mentate acoperã eficient procedurile zil-
nice. La nivel managerial trebuie sã ne
asigurãm cã toate instrumentele de
asistare a deciziei funcþioneazã conform
aºteptãrilor. Iar la nivel de top manage-
ment trebuie sã garantãm cã oricare 2
bucãþi de informaþie din Primãrie sunt
corelate între ele. Aceºtia sunt partenerii
de dialog din interiorul instituþiei.

Existã însã ºi o altã categorie de
parteneri de dialog, ºi anume cei din ex-
teriorul Primãriei. Gestiunea teritoriu-
lui Sibiu se face de cãtre Primãrie, dar
multe dintre activitãþi sunt intreprinse
de alte instituþii locale sau naþionale,
fapt care poziþioneazã Primãria ºi în
rolul de coordonator al activitãþilor
acestora. Rolul IT-ului în acest caz este
de a asigura circulaþia informaþiei ºi pe
relaþia cu aceºti parteneri astfel încât
aceºtia sã simtã cã
existã o singurã
instituþie nu-
mitã Primãrie.
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„Nu lipsa banilor este cauza pentru nivelul scãzut de dezvoltare al IT-ului în 
instituþiile de adminstraþie publicã, ci mai degrabã proasta organizare“

,,Cred cã economia de piaþã 
ne-a învãþat cã, DACÃ VREI SÃ AI

SUCCES, trebuie sã ºtii 
CUM SÃ ÎÞI VINZI MARFA“


