RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2000
PERIOADA

LOCAŢIA

28-29.10.2000

Predeal

30.10.2000 7.11.2000

Constanţa

9.11.2000 10.11.2000

BistriţaNăsăud

28.11.2000

ACTIVITATEA

PARTICIPANTI

Seminar GIS

33 membri

Înregistrarea juridică şi fiscală a asociaţiei

Preşedinte

Participare la şedinţa Asociaţiei Directorilor
Economici din cadrul Consiliilor Judeţene
(vezi procesul verbal)

Consiliul Director

Bucureşti
sediul RTI

Întocmirea planului de activitate şi a
bugetului pentru anul 2001 (vezi procesul
verbal)

Consiliul Director

29.11.2000

Bucureşti MS
DEV DAY

Participare la simpozionul organizat de MS
pentru dezvoltatorii de aplicaţii

Membri (15)

30.11.2000

Predeal

Seminar pe probleme de impozite şi taxe
locale

Buşteni

Iniţierea de protocoale de colaborare cu
Uniunea Consiliilor Judeţene , Federaţia
Municipiilor , Federaţia Oraşelor şi Asociaţia
Comunelor

Preşedinte

Pucioasa

Participare la Adunarea Generală a Federaţiei
Oraşelor ; Prezentarea planului nostru de
acţiune; Aprobarea în unanimitate a
protocolului de colaborare

Preşedinte

Bucureşti
sediul MS

Iniţierea negocierilor pentru campania
promoţională Microsoft pentru administraţia
publică ; Emiterea de certificate de achiziţie
personalizate pentru fiecare instituţie
conform necesarului previzionat

Preşedinte

4.12.2000 5.12.2000

15.12.2000

21.12.2000

Moga Constantin
Predescu Mugurel

DETALII
Promovarea Asociaţiei:
Principalele activităţi în această direcţie au constat din finalizarea siglei, achiziţionarea domeniului
www.aniap.ro, realizarea unei prime versiuni a site-ului, realizarea unei broşuri de prezentare a asociaţiei
în limba engleză, iniţierea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii - inclusiv participarea la câteva din
adunările generale sau întâlnirile acestora, participarea la diverse alte întâlniri şi seminarii. Cu ajutorul
proiectului LGA Romania, dezvoltarea unei versiuni îmbunătăţite a site-ului, care să permită concretizarea
cât mai multor servicii concrete puse la dispoziţia membrilor şi a întregii comunităţi a administraţiei
locale, a ajuns într-o fază destul de avansată până la sfârşitul anului. Probabil că până la sfârşitul lunii
ianuarie 2001, www.aniap.ro va funcţiona la un nivel satisfăcător, devenind astfel primul site al unei
asociaţii profesionale din APL din România.
Impactul acestui tip de activităţi este mai greu de măsurat, însă în mod cert datorită lor ANIAP a început
să fie de acum cunoscută şi recunoscută ca reprezentantul administraţiei publice locale în domeniul
informaticii.

Programe de instruire:
Cu ajutorul LGA şi cu finanţare din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, a fost organizat primul
seminar al ANIAP, în luna octombrie, cu tematică GIS. Pe lângă schimbul de experienţă şi accesul la unele
informaţii noi - inclusiv cu ajutorul unor invitaţi de la ESRI şi Intergraph - seminarul s-a concretizat într-un
"concept paper" care cuprinde principalele domenii de utilizare a soluţiilor GIS în administraţia publică
locală şi un ghid al etapelor necesare pentru o implementare reuşită a unor asemenea sisteme. Varianta
brută a acestui "concept paper", aşa cum a rezultat din seminar, va trebui îmbunătăţită şi completată,
pentru a fi apoi pusă la dispoziţia colegilor din administraţia publică locală.
În plus au mai existat şi alte acţiuni de instruire la care, deşi nu au fost organizate sub egida asociaţiei,
unii membri ai ANIAP au fost invitaţi tocmai în calitatea lor de membri: Microsoft DevDay, seminarul
PHARE pe taxe locale.

