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EWEEK: Care au fost obiectivele acestui
proiect? 

Adrian Bucura: Primãria Sibiu dispu-
nea în 2005 de un sistem informatic puternic
ºi bine pus la punct. Din pãcate, în ceea ce
priveºte sistemele geografice informatice
lucrurile nu mergeau la fel de bine. Exista o
rãmânere în urmã majorã, care trebuia
acoperitã. Aºa am ajuns la conceptul de sis-
tem informatic integrat, în care platforma
SAP ºi GeoMedia (Intergraph) urmau sã
funcþioneze împreunã. În ceea ce priveºte
obiectivele pe care le-am urmãrit în cadrul
acestui proiect, voi menþiona doar douã din-
tre ele, însã acestea reprezintã unele din cele
mai importante obiective. În primul rând am
urmãrit unificarea într-o bazã de date
comunã a tuturor datelor geospaþiale ges-
tionate în Primãria municipiului Sibiu, care
se referã la teritoriul sau la entitãþi poziþio-
nate pe teritoriul municipiului Sibiu. În al
doilea rând era nevoie de integrarea Bãncii
de Date Geospaþiale cu principalele sisteme
informatice ale primãriei – gestiunea finan-
ciarã, gestiunea impozitelor ºi taxelor,
gestiunea documentelor ºi gestiunea pro-
iectelor ca niºte componente ale sistemului
integrat de gestiune al activitãþilor primãriei.

EWEEK: Care au fost dificultãþile cu care v-aþi
confruntat pe parcursul proiectului?

A.B.: Au fost destul de multe. În primul
rând aº menþiona lipsa de personal cu
cunoºtinþe specifice. Nu exista decât o sin-
gurã persoanã cu astfel de cunoºtinþe. În al
doilea rând a fost vorba de o lipsã aproape
totalã a datelor vectoriale. Nici în zona de

cadastru nu stãteam bine, datele de care dis-
puneam fiind vechi de peste 20 de ani.

EWEEK: Cum au fost soluþionate aceste pro-
bleme?

A.B.: Cred cã am avut ºi un pic de
noroc. În ceea ce priveºte personalul, am
reuºit sã atragem cãtre primãrie, de la o
firmã specializatã în domeniu, încã trei per-
soane. Astfel s-a creat compartimentul GIS
din Primãria municipiului Sibiu, în cadrul
Serviciului Informaticã. În rest, vreau sã
adaug faptul cã în 2007 s-au achiziþionat
ortofotoplane de la Agenþia Naþionalã de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã ºi a în-
ceput o muncã intensã prin care s-au scanat,
digitizat ºi pus în coordonate toate PUZ-
urile (Plan Urbanistic Zonal) ºi PUD-urile
(Plan Urbanistic de Detaliu), pe o perioadã
de patru ani în urmã.

EWEEK: Care au fost nevoile Primãriei Sibiu
care au condus la necesitatea implementãrii unui ast-
fel de proiect?

A.B.: Erau absolut necesare crearea unei
componente de gestiune a teritoriului în
cadrul sistemului informatic integrat ºi con-
stituirea unei bãnci de date geospaþiale.

EWEEK: De ce aþi considerat necesarã înfi-
inþarea unui departament GIS în cadrul Primãriei?

A.B.: Pentru coerenþa activitãþii în
primul rând. Volumul de muncã este enorm,
iar cunoºtinþele despre GIS nu se obþin în
nici o facultate. Pot sã spun cã noi am avut
noroc în momentul în care am luat oameni
gata pregãtiþi.

EWEEK: Pentru a avea un sistem GIS eficient
e nevoie de standardizare. Ce aþi realizat în acest
scop?

A.B.: Standardizarea este cu adevãrat
obligatorie dacã vrem sã dãm coerenþã ºi
consistenþã muncii noastre. Am început prin
a implementa nomenclatoare de artere, de
numere poºtale, de localitãþi, de persoane
etc. În ceea ce priveºte formularele pentru
Autorizaþii ºi Certificate, pot sã spun cã aces-
tea erau deja standardizate în cadrul progra-
mului de management al documentelor.

EWEEK: Cum a contribuit acest sistem infor-
matic la pregãtirea oraºului pentru a deveni
Capitalã culturalã europeanã în 2007?

A.B.: La începutul anului 2007 am avut
probleme deosebite cu serverele de Internet,
deoarece traficul a crescut brusc de la 1.000
de IP-uri unice în 24 de ore la 10.000, cu un
punct de maxim în luna decembrie a anului
trecut de 36.000 IP-uri unice în 24 de ore. În
luna martie, atât echipamentele de conectare
la Internet, cât ºi software-ul de pe serverele
Linux au fost schimbate, ceea ce ne-a permis
sã funcþionãm în parametrii normali, fie
chiar ºi la un asemenea aflux. E
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