
F iecare om, fiecare organizaþie are
un rol social; rolul pe care ni l-am
dori pentru CIO COUNCIL® în
societatea româneascã este acela

de susþinere a unei dezvoltãri profesio-
nale a pieþei IT&C din perspectiva con-
sumatorului, reprezentând companiile
autohtone sau internaþionale. Analizele,
studiile de piaþã, comentariile ºi recoman-
dãrile pe care le facem au rolul de a dife-
renþia ºi de a-l susþine prin know-how pe
cei ce doresc un punct de reper profe-
sionist ºi credibil privind tendinþele ºi
abordãrile moderne.

Dorim sã avem un rol în formarea
pieþei, încercând sã colaborãm institu-
þional cu ministerele care au programe ºi
iniþiative în acest domeniu. ªi aici ne
referim în primul rând la Ministerul
Tehnologiei Informaþiei ºi Comunica-
þiilor, ce trebuie sã susþinã realizarea
unei societãþi informaþionale la nive-
lul standardelor europene, care nu se
poate crea decât împreunã cu companiile
economiei reale ºi cu asociaþiile furni-
zorilor de soluþii. Brandul IT nu se poa-
te susþine fãrã cei 3 piloni esenþiali:
stat, furnizori, consumatori. Ce lipsea
era o organizaþie profesionalã ºi profesio-
nistã a consumatorilor mari de IT ºi
comunicaþii.

CIO COUNCIL® doreºte sã se im-
plice în susþinerea formãrii specialiºti-
lor români, alãturi de mediile universitare
ºi de iniþiativele private de educare ºi
formare profesionalã. În acest moment,
absolvenþii noºtri nu primesc în facultate
informaþiile necesare pentru a se putea
integra rapid într-o structurã corporatistã
modernã, care se bazeazã pe elemente
culturale, de comportament, de viziune,
ce nu sunt transmise în ºcolile româneºti,
ducând astfel la percepþii greºite ºi
aºteptãri nerealiste.

Pe linia profesiilor IT&C am dori sã
susþinem reglementarea corectã a
denumirilor ºi încadrãrilor speciali-

zãrilor ºi funcþiilor în domeniu. Modul
cum COR-ul Ministerului Muncii defi-
neºte funcþiile ºi meseriile IT&C nu mul-
þumeºte nici companiile ºi, în nici un caz,
nici angajaþii din domeniu.

În afara necesitãþii sociale a unei astfel
de asociaþii, fiecare director IT se poate
regãsi în CIO COUNCIL pentru
dezvoltarea sa personalã ºi profesionalã.

Tendinþa marilor companii interna-
þionale, când vin în România, este de a
aduce pe poziþia de CIO persoane din ex-
terior, deoarece nu gãsesc aici întot-
deauna oameni cu experienþã ºi cu cultura
organizaþionalã necesare. Rolul asociaþiei
CIO COUNCIL® este de a susþine pro-
fesionalizarea pieþei româneºti, de a
ajuta profesioniºtii români sã acceadã
în aceste poziþii ºi sã-ºi demonstreze
calitãþile necesare. Dar aceastã susþi-
nere nu poate fi directã, ci trebuie sã fie
realizatã la nivelul general al formãrii
pieþei, al implementãrii conceptelor
moderne de management în Româ-
nia, al promovãrii conceptelor tehno-

logice care sã adauge valoare, sã dife-
renþieze, sã asigure avantajul competitiv al
companiei unde lucreazã. 

De asemenea, ºi conducerile firme-
lor trebuie sã ºtie ce, pe cine ºi unde sã
caute ºi la ce sã se aºtepte. Companiile
româneºti nu au nevoie de tehnologie în
sine, ci de a-ºi asigura un avantaj com-
petiþional din perspectiva businessului, iar
zona de IT&C, directorii de IT, trebuie
sã aducã acea inovaþie tehnologicã
eficientã ºi credibilã, sã o poatã explica
pe limba de business.

Un director ar putea gãsi în asociaþie
acel sprijin, acele repere care sã-l ajute în
activitatea proprie.

Aspectele amintite mai sus, cele ex-
terne, afecteazã fiecare CIO în parte, dar,
singur, acesta nu le poate rezolva. O
structurã organizatã ºi puternicã
poate avea un cuvânt de spus, care sã fie
ascultat ºi respectat, altfel acele lucruri
minore, dar care ne afecteazã atâta, nu se
vor rezolva de la sine, fãrã implicarea
fiecãruia într-un efort comun. 

februarie 2007 - e-Finance nr. 78 www.efinance.ro52

IT&C

De ce o asociaþie a directorilor de IT, CIO COUNCIL®?

Un obiectiv prioritar: 
promovarea managementului IT performant
CIO COUNCIL® este o structurã de promovare ºi susþinere a celor mai bune practici internaþionale, de pe poziþii de independenþã
ºi echidistanþã faþã de furnizorii de produse ºi servicii de Tehnologia Informaþiei ºi Comunicaþiilor (IT&C).



Din perspectivã internã, un director
IT are, în cadrul asociaþiei, un schimb
liber de idei, într-un mediu neformal,
împãrtãºind ºi împãrtãºindu-i-se expe-
rienþe, situaþii concrete ºi oferindu-i-se
opinii, dacã nu ºi rãspunsuri la întrebãri.
În momente de decizie, într-un domeniu
atât de vast ºi în continuã miºcare, ai ne-
voie de informaþie, de referinþe ºi de re-
pere. Deciziile unui CIO au impact
major, rolul tehnologiei poate sã sus-
þinã ori sã inhibe dezvoltarea unei
companii. O decizie greºitã poate avea
repercusiuni manageriale importante, o
decizie bunã poate asigura succesul
atât la nivel personal, cât ºi la nivelul
organizaþiei în sine.

De asemenea, un membru al asocia-
þiei se poate manifesta social, îºi poate
expune ºi verifica opiniile, concep-
tele, filozofia. În acest sens, asociaþia
este deosebit de activã la nivelul ma-
nifestãrilor publice, al conferinþelor ºi
seminariilor. CIO COUNCIL® a deve-
nit un partener apreciat al marilor organi-
zatori de conferinþe datoritã valorii adãu-
gate pe care o aduce, independenþei opi-
niilor, echidistanþei ºi expertizei profesio-
nale. În acest sens, pe sectorul bancar,
asociaþia se bucurã de colaborarea Insti-
tutului Bancar Român ºi a Finmedia.

Ne dorim contacte cu conducerile
companiilor româneºti utilizatoare ºi
beneficiare de tehnologia informaþiei,
pentru a le susþine în implementarea celor
mai bune practici de management IT ºi
pentru a le asigura informaþiile de decizie
profesionalã.

Schimbãrile socioeconomice sunt
ample. Firmele româneºti private sunt de
multe ori mai tehnologizate decât cele din
Vest. Faptul cã au luat-o de la zero a avut
marele avantaj de a implementa ultimele
tehnologii. 

Problema mare este cum sunt fo-
losite aceste tehnologii, cum le pui sã-þi
asigure acea diferenþiere, cum îþi scad
ele costurile totale de proprietate
(TCO) ºi de operare. Cum îþi cresc
tehnologiile eficienþa ºi performanþa?
Cum se asigurã un ROE aºteptat de
acþionari? 

Aici intervin elementele de manage-
ment, de experienþã ºi know-how, care în
þara noastrã nu se învaþã – din pãcate la
ºcoalã, pentru cã nu existã programe gu-
vernamentale în acest sens, iar specialiºtii
ºi managerii români care nu au avut ºansa
unui transfer de cunoºtinþe din exterior, a
unor colaborãri cu experþi ºi consultanþi
externi, nu le posedã. Aici asociaþia

noastrã trebuie sã ajute. Partenerii, de ase-
menea. De exemplu, în domeniul bancar,
Institutul Bancar Român doreºte sã
devinã un astfel de formator, iar CIO
COUNCIL colaboreazã intens cu toþi în
acest sens.

În urmãtorii ani, pentru a rãspunde la
aceste întrebãri peisajul IT se va schimba,
se va profesionaliza. Va trebui sã se ori-
enteze cãtre sisteme complexe de ma-
nagement al întreprinderilor, de ma-
nagement al clienþilor, de manage-
ment al informaþiilor, de Business
Inteligence, de integrare de business,
de management al proceselor ºi
performanþei.

Niºte PC-uri, servere ºi o reþea de co-
municaþii – IT-ul, cum îl ºtiu mulþi – sunt
lucruri generale, care vor trebui sã devinã
ceva uzual, cum este curentul electric în
casã. Din acest motiv, ºi firmele furni-
zoare româneºti vor trebui sã se profesio-
nalizeze din toate punctele de vedere, sã
se consolideze intern sau extern. Mo-
bilitatea, interconectivitatea, glo-
balizarea devin factori ce vor avea
accent decisiv.

Cãlin Rangu, PhD
vicepreºedinte CIO COUNCIL®

director IT&C Raiffeisen Bank
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