RAPORT DE ACTIVITATE 2001
Anul 2001 a reprezentat pentru ANIAP un salt remarcabil din punct de vedere al recunoaşterii asociaţiei ca
partener de dialog pentru domeniul IT atât pentru structurile asociative din administraţia publică locală
cât şi pentru administraţia publică centrală.
Din rândul structurilor asociative, cel mai puternic susţinător al asociaţiei , atât financiar cât şi de
promovare, a fost Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - UNCJR iar ca şi partener
principal din cadrul structurilor asociative profesionale a fost Asociaţia Directorilor Economici din cadrul
Consiliilor Judeţene din România - ADECJR.
Din rândul finanţatorilor ne-am bucurat de un sprijin financiar deosebit din partea USAID - RTI care a
finanţat majoritatea acţiunilor de training desfăşurate de asociaţie.
De asemenea, asociaţia a căpătat prestigiu în rândul sectorului privat prin profesionalismul pe care l-a
abordat la diversele manifestări la care a fost co-organizator şi prin faptul că a acţionat cu fermitate în
vederea realizării obiectivelor propuse (campania promoţională Microsoft, training de specialitate
Microsoft).

COMISIA DE PROMOVARE
Mijloace utilizate pentru promovarea ANIAP :
- site-ul www.aniap.ro ( forumul profesional a iniţiat peste 15 topicuri de discuţie, s-a realizat târgul de
aplicaţii on-line EXPO - ANIAP, s-a realizat o rubrică de licitaţii)
- materiale de promovare - mape, pixuri, CD-uri cu emblema ANIAP
- toate manifestările la care a fost invitat sau co-organizator, ANIAP , a utilizat elemente de promovare a
siglei asociaţiei
- participarea şi organizarea a diverse manifestări de profil (Adunări Generale, CERF DOBROGEA, BINARY
2001) şi colaborarea cu structurile asociative din administraţia publică locală
Adunarea Generală TG.JIU
- a reprezentat un prim pas în atragerea de membri şi din cadrul municipiilor
- prezenţa la adunarea generală a preşedintelui şi secretarului general UNCJR şi a preşedintelui şi
secretarului general ADECJR
- s-au prezentat sistemele GIS ale Consiliului Judeţean Gorj şi Primăriei Tg.Jiu
CERF DOBROGEA
S-au inventariat soluţii de comunicare la distanţă
Prima masă rotundă cu reprezentanţi ai administraţiei publice centrale - ministrul Dan Nica şi cu
reprezentanţi ai structurilor asociative - UNCJR , AOR , ACOR , ADECJR
Adunarea Generală CONSTANŢA - începerea finanţării a cursurilor Microsoft
BINARY 2001
S-a realizat primul parteneriat cu sectorul privat, respectiv cu ARIES - Asociaţia Română de Industrie
Electronică şi Software
Masă rotundă cu reprezentanţi ai administraţiei publice centrale - ministrul secretar de stat Marius Eugen
Opran, ministrul secretar de stat Adriana Ticău şi cu reprezentanţi ai structurilor asociative - AOR, ACOR,
ADECJR
Adunarea Generală VASLUI
Discutarea legislaţiei cu privire la domeniul IT - HG 1007/2001, OG 84/2001
- începerea analizei de sistem pentru aplicaţia de centralizare a bugetelor locale
- Prezentarea campaniei promoţionale Microsoft
COMISIA ANALIZĂ SISTEME
Pe parcursul anului 2001 Comisia de analiză sisteme a început realizarea unui ghid de implementare a
sistemelor GIS. Este într-o fază incipientă, mai mult la nivel de analiză a implementărilor existente.
În lunile august-septembrie am beneficiat de asistenţa doamnei Maggie Finnicum Rieder, preşedintele
asociaţiei CCURISA din SUA. Cu sprijinul financiar şi de specialitate al RTI s-au analizat sistemele
informatice şi în special GIS implementate la primăria Oradea şi Tg Jiu. Din analizele făcute a rezultat
faptul că sistemele GIS sunt percepute atât de conducerea instituţiilor cât şi de informaticieni ca ceva
legat strict de cadastru şi nimic altceva. În cadrul asistenţei am încercat să scoatem din acest impas
primăriile vizitate. În 2002 este necesar continuarea acestui efort.

S-a testat un webserver de aplicaţii cartografice (GIS) open source, dezvoltat de mai multe universităţi din
SUA cu sprijin logistic din partea NASA. In cadrul unor proiecte ce vizează monitorizarea mediului şi
dezvoltarea turismului. Versiunea Mapserver 3.4 a fost testat atât pe Windows NT 4.0 cu server web
Apache şi sub Linux RedHat 7.1. Este în curs de testare versiunea 3.5 sub NT 4.0 şi Linux RedHat 7.2
combinat cu PHP 4.06.O versiune de test se găseşte la adresa http://mail.cchr.ro/hrmap/hrmap.phtml
Comisia doreşte să înfiinţeze grupuri de lucru pe domenii de interes cum ar fi reţele, hardware, GIS,
sisteme economice etc. şi să ofere prin aceste grupuri asistenţă tehnică colegilor din teritoriu prin e-mail,
grupuri de discuţii sau chiar şi la faţa locului în cazuri mai delicate.
Reuşita acestor acţiuni depinde de modul de implicare a membrilor în aceste activităţi. Suntem convinşi
că toţi suntem foarte ocupaţi cu problemele zilnice. Implicarea în aceste activităţi ar oferi pe lângă
satisfacţia profesională şi un schimb de experienţă şi posibilitate de a lărgii sfera cunoştinţelor.
COMISIA DE TRAINING
Începând cu luna august 2001 membrii ANIAP au participat la cursurile Microsoft organizate în cadrul
Centrului de Instruire în Informatică Dobrogea.
Conform hotărârii adunării generale de la Constanţa, în prima fază s-a acordat o bursă de şcolarizare
pentru membrii care primeau finanţare din partea instituţiei pentru un modul, în faza a doua, conform
hotărârii adunării generale de la Vaslui, raportul s-a modificat, fiind de 2 burse la un modul finanţat de
instituţie.
S-a ales ca locaţia centrul din Constanţa datorită facilităţilor multiple oferite cursanţilor (cazare+masă în
acelaşi loc cu sala de curs) precum şi a preţului avantajos (aproximativ la 50 % din preţurile practicate de
alte center).
În acest sens au fost instruiţi pentru MCSE 12 membri ANIAP, care au beneficiat între 2 şi 4 module de
instruire.
De asemenea s-au distribuit 5 vouchere de examinare MCP, si 2 membri au reuşit să obţină certificările
corespunzătoare.
În afara trainingului de specialitate organizat prin intermediul cursurilor, fiecare manifestare la care au
participat membrii ANIAP a avut şi componentă de training, nu în sensul efectiv de perfecţionarespecializare, ci de informare şi schimb de experienţă.
OBIECTIV - aprobat AD. GENERALĂ TG. JIU
STRUCTURĂ şi ORGANIZARE
Creşterea numărului de membri din cadrul administraţiei publice locale
- la începutul anului 2001 asociaţia avea 33 de membri, la sfârşitul anului 2001 avea 88 de
membri, din care 81 din administraţia publică locală
Atragere de membri din sectorul privat şi stabilirea cotizaţiei pentru aceştia
- s-a stabilit cotizaţia - AD.GEN.CTA - 1.000.000 lei/trimestru
- s-au realizat contactele necesare - ARIES - BINARY 2001 + CERF DOBROGEA
Încredinţarea managementului asociaţiei unei companii de profil
- începând cu anul 2002, prin grantul RTI, se va angaja un director executiv
Reorganizarea membrilor în comisiile de lucru
- s-au organizat 3 grupe de lucru - AD.GEN.VASLUI
Stabilirea de vizite directe la fiecare instituţiei din care provine membrul
- organizarea adunărilor generale s-a realizat în judeţe din care provin membrii ANIAP
DEZVOLTARE ŞI PARTENERIATE
Parteneriate cu toate structurile asociative din cadrul administraţiei publice locale
- cu toate că nu am încheiat protocoale oficiale de colaborare, ANIAP a devenit un
partener permanent pe domeniul IT pentru UNCJR , FALR ,AcoR,AOR ,ADECJR
Parteneriate cu asociaţii internaţionale similare
- parteneriat cu CCURISA - vizita preşedintei Maggie Finnicum în România
Crearea unui grup e-government cu ICI , MCTI şi MAP
numirea oficială a ANIAP în unitatea de management a MAP pentru HG1007/2001
participarea MCTI şi MAP la diversele manifestări co-organizate de ANIAP (CERF
DOBROGEA 2001, BINARY 2001, AD.GEN.VASLUI)
Afilierea la structurile asociative - UNCJR,FMR,AOR,ACoR
- nu există documente oficiale depuse la aceste structuri în vederea afilierii
Instituirea unui sistem de premiere pentru cel mai bun sistem (cazuri de succes)
FINANŢE
Crearea unei alianţe între asociaţiile profesionale (informaticieni şi directori economici)
şi structurile asociative ale aleşilor în vederea creerării unei agenţii de achiziţii la nivel
naţional a produselor informatice : licenţe soft-ware , altele (computere , etc.)
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OBIECTIV - aprobat AD. GENERALĂ TG. JIU
• realizat de MCTI - www.e-licitatie.ro
• campania promoţională Microsoft pentru administraţia publică locală
Sponsorizări - s-au atras şi alte surse decât cotizaţia : RTI , ARIES , GMB
Taxă pentru conferinţă anuală
Venituri din reclamă pentru companiile private la conferinţa anuală
Venituri din publicitatea companiilor private pe web-site www.aniap.ro
- în cadrul site-ului s-a realizat rubrica EXPO-ANIAP dar s-au înscris doar administraţii
publice, şi acelea foarte puţine (lipsă de mediatizare)
Venituri din dezvoltarea şi distribuirea aplicaţiilor proprii
- finanţarea acordată de UNCJR pentru dezvoltarea aplicaţiei de buget
Venituri din găzduirea altor asociaţii pe site-ul www.aniap.ro
PROPUNERI LEGISLATIVE
Amendarea HG58/1998 - a fost emisă HG 1007/2001
Propunere de acordare a unor sume de la bugetul de stat în vederea suportării costului
licenţelor
Propunere de amendare a O96/2000 - a fost emisă OG84/2001
Propunere pentru pregătirea profesională obligatorie în domeniul IT
Propunere de amendare a Ordinului Ministrilor MCTI,MPS,MF in vederea includerii la
scutirea de impozit pe venitul global şi a informaticienilor din administraţia publică
SERVICII PENTRU MEMBRI
Comunicare la nivel naţional web
www.aniap.ro , forum, aniap@yahoogroups.com
Pregătire profesională
Microsoft Certified Education Center (în 2001 au fost instruiţi 12 membri ptr. MCSE )
Alte cursuri şi seminarii (Toate Adunările Generale au fost conectate şi cu evenimente
legate de instruire)
Broşură de specialitate - studiu de caz, success-story, noutăţi
Introducerea unui sistem de certificare şi standarde
Conferinţa anuală
Manualul Informaticianului - " de la tehnician la manager "
Asistenţă profesională
Distribuirea de aplicaţii proprii
- s-a distribuit la TG.JIU aplicaţia de sistem financiar-contabil pentru comune
SERVICII PENTRU ALTE ASOCIAŢII
Comunicaţie la nivel naţional pentru toate structurile asociative
Training de specialitate pentru oficialii aleşi
Design web-site pentru toate structurile asociative
- s-a iniţiat designul pentru www.falr.ro şi www.uncjr.ro dar din lipsă de utilaje , licenţe
soft şi resurse umane s-a oprit realizarea acestora
Materiale promotionale pentru toate comunităţile locale şi structurile administraţiei
publice din cadrul acestora web, pliant
Universitate virtuală pe Web
Introducerea unei coloane de specialitate - Decizii mai bune pe baza sistemelor
informatice în broşurile sau publicaţiile celorlalte structuri asociative Sau Publicarea unei
broşuri " Informatica pentru toţi " şi distribuirea ei către toate structurile asociative
Furnizarea de analize de sistem pentru toate domeniile administraţiei publice locale
(resurse, paşi pentru implementare şi dezvoltare, etc.)- s-au realizat doar analizele
pentru sistemele GIS care s-au publicat pe site
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