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Î
n viaþa personalã suntem mai puþin
afectaþi de acest lucru ºi trecem
repede peste decizii de genul: oare
ce sã mãnânc la masa de prânz?
înºfãcând în grabã un sandviº ºi un

suc. Desigur, cu toþii suntem conºtienþi de
beneficiile unei mese în care nutrienþii ºi

vitaminele sunt echilibrate ºi în care
numãrul de calorii este corespunzãtor
vârstei, greutãþii ºi tipului de activitate pe
care l-am desfãºurat în ziua respectivã,
dar cine are timp sã creioneze tabele
decizionale ºi calcule calorice complicate
pentru o simplã masã de prânz? Lucrurile
încep sã se schimbe când suntem puºi în
faþa unei altfel de decizii, cu un preþ mai
mare decât o simplã durere de stomac,
cum ar fi, de exemplu, achiziþionarea unui
autoturism. Cum pentru cei mai mulþi
dintre noi, o astfel de decizie înseamnã
alocarea unei bune pãrþi din bugetul anual
în aceastã direcþie ºi deci schimbarea
semnificativã a structurii cheltuielilor ºi a
nivelului de trai, rar am vãzut persoane
care sã nu dedice acestei hotãrâri un efort
considerabil mai mare de gândire ºi mai

mult timp. ªi aici începem deja sã vorbim
de studierea ofertelor, compararea cailor
putere ºi a consumului la diverse mãrci,
consultarea pãrerii altor posesori de
maºini, a evaluãrilor ºi testelor din revis-
tele de specialitate ºi lista ar mai putea
continua cu tot felul de activitãþi pentru
care alocãm cu bunã ºtiinþã resurse.
De unde aceastã diferenþã majorã de
abordare a acestor douã tipuri de decizii?
Rãspunsul este iarãºi unul simplu: preþul
pe care îl plãtim dacã decizia luatã este
una proastã. ªi dacã disecãm acest preþ în
componentele sale de bazã ºi anume
numãrul de persoane afectate, resursele
pierdute, intervalul de timp al desfãºurãrii
consecinþelor, posibilitatea de corectare a
deciziei ºi costurile schimbãrii ulterioare
ale acesteia, putem trage cu uºurinþã con-
cluzia cã existã domenii în care deciziile
care trebuie luate zi de zi sunt atât de
importante, antreneazã atâtea resurse pe
termen lung, sunt atât de greu de corectat
ºi afecteazã atât de multe persoane, încât
fundamentarea lor pe o documentare
solidã este nu numai necesarã, dar
absolut esenþialã. Pur ºi simplu nu ne
permitem sã luãm la bunul simþ decizii
de genul: cum sã revitalizãm centrul
istoric al oraºului sau cum sã schimbãm
politica de impozitare pe clãdiri sau câte
unitãþi de intervenþie pentru situaþii de
urgenþã trebuie construite într-o anumitã
regiune.

Un manager din administraþia publicã
sau dintr-o instituþie care administreazã
infrastructuri vaste cunoaºte aceastã situ-
aþie. El ºtie cã atunci când trebuie sã ia o
astfel de decizie are nevoie sã examineze
o serie întreagã de informaþii pe care sã le
evalueze în corelaþie ºi care sã îl conducã
în final la soluþia corectã. Din nefericire, în
viaþa realã, între teorie ºi aplicarea aces-
teia se interpun obstacole care fac ca
acest proces de fundamentare a deciziei
sã se desfãºoare foarte greoi ºi cu un con-
sum mare de resurse în timp, ore de
muncã ºi bani. Ca ºi când toate acestea
nu ar fi suficiente, de multe ori ºi acu-
rateþea rapoartelor finale lasã de dorit, ca
sã nu mai vorbim de eficienþa analizelor
realizate manual, prin interpretarea mai
multor dosare de cãtre o persoanã sau
mai multe.

Trecem la exemple concrete ?
Sã luãm un exemplu concret. Decizia

primarului ºi a consiliului local de a
moderniza sau reabilita bulevardul
Poporului sã zicem, din Municipiul X-eºti,
poate pãrea una simplã ºi la îndemânã
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zintã însãºi fundamentarea.
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dacã o simplã constatare de teren aratã
cã strada respectivã este în stare necores-
punzãtoare. Însã hotãrârea de a utiliza
bugetul primãriei în aceastã direcþie fãrã a
arunca banii pe fereastrã necesitã un
tablou complet de informaþii din cele mai
variate direcþii. Practic, trebuie evitatã
situaþia în care, deºi acest proiect este
într-adevãr prioritar, alegerea greºitã a
momentului în care sã fie derulatã
investiþia ar duce la pierderi majore de
resurse (ºi de credibilitate a administraþiei
locale respective) Astfel, serviciul din
Primãrie responsabil de gestiunea
drumurilor va trebui sã afle de la
Administraþia Strãzilor dacã bulevardul
este deja cuprins în planul de modernizare
din vreuna din perioadele urmãtoare de
timp pentru care au fost deja aprobate
finanþãri, eventual chiar din fonduri comu-
nitare sau împrumuturi. În acelaºi timp, în
Primãrie mai existã ºi un serviciu respon-
sabil cu coordonarea proiectelor de
investiþie în domeniul utilitãþilor, altul
cu emiterea autorizaþiilor de construire
pentru lucrãrile la reþele, ºi un altul cu
emiterea avizelor pentru intervenþiile de
urgenþã în caz de avarii la reþele. Toate
acestea primesc diferite informaþii de la
fiecare companie de utilitãþi, informaþii
care ar trebui utilizate pentru funda-
mentarea deciziei în discuþie. Compania
de gaze va informa primãria despre even-
tuale intervenþii programate la conducta
de gaze care traverseazã acest bulevard
pentru ca lucrãrile sã nu se suprapunã
sau, mai rãu, reparaþiile la conducte sã nu
se realizeze imediat dupã ce lucrãrile de
modernizare au fost încheiate. Regia de
termoficare a oraºului are ºi ea informaþii
preþioase despre starea conductelor sale
sau despre planurile proprii de moderni-
zare care pot interfera cu cele prevãzute
pentru suprafaþa arterei vizate la fel ca ºi
celelalte companii de utilitãþi sau departa-
mente interne ale cãror planuri pot inter-
fera la modul cel mai neplãcut cu decizia
de reabilitare sau modernizare, transformând
buna intenþie a edililor într-un coºmar avid
exploatat de presã.

Cum se adunã informaþiile
Nu este greu sã ne imaginãm cam ce

perioadã de timp este necesarã pentru a
aduna toate rãspunsurile la aceste între-
bãri sub forma unor referate întocmite
manual de funcþionari din diverse direcþii.
ªi nici efortul pe care echipa decizionalã
trebuie sã îl facã pentru a pune cap la cap
toate informaþiile, a le interpreta ºi a lua
decizia finalã þinând cont de toate
aspectele esenþiale. Cititorii fideli ai acestei

rubrici probabil cã ºtiu deja cum pot fi con-
tracarate aceste neajunsuri ºi cum primarul
poate obþine în câteva minute nu unul, ci
mai multe rapoarte, nu una, ci mai multe
analize multicriteriale care sã conþinã, în
funcþie de dorinþã un tablou unitar în care
informaþiile esenþiale de mai sus sã fie
frumos vizualizate sub forma unei hãrþi
uºor de urmãrit ºi de interpretat dintr-o
privire. Da, o soluþie geospaþialã rezolvã
toate aceste probleme cu o simplã intero-
gare în bazele de date în care toate infor-
maþiile de care trebuie þinut cont pentru
luarea deciziei de modernizare a bulevar-
dului Poporului sunt orânduite frumos ºi
aºteaptã doar sã fie accesate prin inter-
mediul unui sistem informatic. Fãrã hârtii
care circulã interminabil, fãrã zile de
aºteptare, fãrã armate de funcþionari care
sapã în arhive dupã dosare, care nu au
mai fost înnoite de la ultima lucrare.
Astfel, decizia luatã va fi fundamentatã
riguros ºi asta fãrã timp pierdut ºi cu con-
sum minim de resurse. Dar poate oare pri-
marul ºi consiliul local sã rãsufle uºuraþi
doar fiindcã în instituþia lor existã o astfel
de soluþie geospaþialã? Vor fi deciziile lor
cu adevãrat fundamentate, chiar dacã
acum în mod clar nu vor mai fi luate la
bunul simþ? Cu riscul de a ne lua singuri
pâinea de la gurã ºi de a ne sabota propriul
domeniu de activitate, ne vedem nevoiþi
sã susþinem sus ºi tare cã nu. Ar fi ca ºi
cum am zice cã e suficient sã ne luãm cel
mai fiabil ºi mai performant autoturism ºi
putem ajunge cu el oriunde, fãrã ºosele,
fãrã indicatoare sau hãrþi, ba chiar ºi fãrã
benzinã. Ei bine, da, avem curajul sã
afirmãm cã proiectarea ºi dezvoltarea
unei soluþii geospaþiale performante, deºi
necesarã, nu este ºi suficientã pentru
rezolvarea problemelor decizionale ale
unei administraþii publice! Conform exem-
plului descris mai sus, este clar cã pânã a
putea fi generatã informaþia de care are
nevoie cel care ia decizia, datele trebuie
sã circule în interiorul mai multor instituþii
sau organizaþii, sã fie transmise apoi cãtre
Primãrie, unde ajung dupã caz în diferite
compartimente care sã le ºi valideze ºi
apoi sã ajungã, în formã sinteticã/proce-
satã sau nu, mai sus spre directori de
direcþie, apoi primar ºi consiliul local. 

Avem nevoie de standarde
Pentru ca tot acest flux de date ºi infor-

maþii sã fie finalizat de fiecare datã, este
nevoie de definirea ºi punerea în aplicare
a unor standarde privind forma ºi conþi-
nutul informaþiilor transmise între instituþii,
precum ºi a unor proceduri interne la
nivelul fiecãrei instituþii în scopul de a

asigura completitudinea ºi corectitudinea
bazei de date. Cu alte cuvinte, la nivelul
eºalonului de funcþionari care trebuie sã
introducã datele, trebuie definite clar
atribuþiile acestora, informaþiile pe care
fiecare din ei trebuie sã le administreze,
intervalele de timp la care acestea
trebuie actualizate ºi, în general, întreaga
procedurã pentru popularea bazei de
date cu informaþii este neclarã sau
inexistentã. Altfel, pot apare situaþii în care
informaþii vitale pentru viabilitatea
rapoartelor, nu sunt actualizate sau,
uneori, nici mãcar încãrcate. Obstacolele
nu se opresc însã aici...

Revenim la municipiul nostru
Întorcându-ne din nou la exemplul

bulevardului din Municipiul X-eºti, presu-
punând cã toate instituþiile ºi comparti-
mentele implicate în procesul de furnizare
de informaþii pentru fundamentarea
deciziei de modernizare oferã date
corecte, standardizate ºi actualizate,
decizia poate fi uneori în continuare
incorectã. Dacã, de exemplu, sistemul
genereazã un raport care prezintã
numãrul de reparaþii efectuate în ultimii
doi ani la conductele de gaze, însã nimeni
nu sesizeazã semnificaþia faptului cã
frecvenþa lucrãrilor de reparaþii ºi inter-
venþii la avarii de pe tronsonul respectiv e
mult mai mare decât cea normalã, ceea
ce poate semnala existenþa unei probleme
cronice a conductei de gaze, artera de
deasupra va fi reabilitatã sau modernizatã
cu riscul ca lucrarea sã fie compromisã
periodic din cauza intervenþiilor de avarie
care vor continua ºi dupã finalizarea
lucrãrii. Astfel de situaþii pot fi evitate
numai în condiþiile în care implementarea
soluþiei geospaþiale va include ºi procesul
de reglementare ºi standardizare privind
circuitul informaþiei atât pe verticalã, în
organigramã, cât ºi pe orizontalã, între
departamente ºi instituþii, precum ºi pro-
cedurile de lucru interne în cadrul fiecãrui
compartiment implicat.

Iatã de ce credem cã unul din cei mai
importanþi factori de succes în crearea
la nivel centralizat al unui sistem de
fundamentare a deciziilor în administraþia
publicã îl constituie procesul de creare
de standarde ºi reglementãri privind
comunicarea datelor ºi informaþiilor geo-
spaþiale la nivel inter-instituþional, odatã
cu dezvoltarea soluþiilor propriu-zise care
rezolvã circuitul acesteia în interiorul
instituþiilor publice.

Decizii fundamentate? Fãrã îndoialã!
Acum mai rãmane de stabilit ºi cu ce!

Market Watch septembrie 2005 3


