
RAPORT DE ACTIVITATE 2002 
 
STRUCTURA ŞI ORGANIZARE 
Creşterea numărului de membri din cadrul administraţiei publice locale 
La înfiinţare asociaţia avea 33 de membri, la sfârşitul anului 2001 avea 88 de membri, iar în prezent are 
130, din care 118 din administraţia publică locală. 
  

2000 2001 2002   
Membri Instituţii Membri Instituţii Membri Instituţii 

Consilii Judeţene 29 23 54 31 63 34 
Primării 4 3 27 17 55 31 
Alte instituţii publice     7 5 12 12 
TOTAL 33 26 88 53 130 77 

 
Sediu executiv şi personal executiv 
Prin intermediul programului de grant acordat de USAID-RTI în anul 2002, asociaţia are un sediu executiv, 
localizat în cadrul Centrului de Instruire în Informatică Dobrogea, un laborator propriu de analiză şi 
testare şi un director executiv. 
 
Creşterea bugetului de venituri şi cheltuieli  
La înfiinţare bugetul ANIAP a fost de 5.000.000 lei (capital vărsat de membrii fondatori) şi contul de 
rezultate a avut următoarea evoluţie : 
  

CHELTUIELI Lei Curs $ 
31.12.2000 1.408.221 25.926 54 
31.12.2001 220.537.779 31.597 6.980 
31.12.2002 2.390.776.214 33.500 71.366 
TOTAL 2.612.722.214   78.400 

  
VENITURI Lei Curs $ 
31.12.2000 1.923.023 25.926 74 
31.12.2001 595.211.178 31.597 18.838 
31.12.2002 2.231.684.547 33.500 66.617 
TOTAL 2.749.979.194   85.529 

  
Adunări generale 
1.Înfiinţare ANIAP - 27-28 oct 2000 - Predeal 
2. Adunare Generală -  Târgu Jiu - 19-20 aprilie 2001 
3. Adunare Generală Constanţa - 2-3 iulie 2001 şi co-organizator CERF DOBROGEA 2001 
4. Co-organizator BINARY 2001 - 4 octombrie 2001 - Bucureşti 
5. Adunare Generală  Vaslui - 7-8 decembrie 2001 
6. Adunare Generală  Turnu Măgurele - 5-6 aprilie 2002 
7.Conferinţa anuală ANIAP - Venus - 7-9 septembrie 2002 
8. Adunare Generală  Braşov - 28-29 noiembrie 2002 
  
SERVICII PENTRU MEMBRI 
Comunicarea la nivel naţional  
Site-ul ANIAP - www.aniap.ro promovează atât imaginea asociaţiei cât şi acţiunile acesteia. De asemenea, 
prin intermediul forumului şi a listei de grup se asigură schimbul de opinii profesionale permanent între 
membrii asociaţiei. 
 
Pregătirea profesională 
În perioada august 2001 - martie 2002  membrii ANIAP au participat la cursurile Microsoft organizate în 
cadrul Centrului de Instruire în Informatică Dobrogea . În acest sens, au fost instruiţi pentru MCSE 25 
membri ANIAP, care au beneficiat între 2 şi 4 module de instruire, într-o valoare totală de 13.000 dolari. 
 
Schimburile de experienţă 
În cadrul adunărilor generale am audiat soluţii profesionale propuse de membrii ANIAP şi  am abordat 
probleme legislative şi profesionale legate de e-government şi e-administration. Am co-organizat 
evenimente naţionale: CERF Dobrogea 2000, CERF Dobrogea 2001 şi BINARY 2001, evenimente unde am 
pus bazele parteneriatelor cu firmele private din domeniu. Am organizat prima conferinţă anuală ANIAP - 



Venus - septembrie 2002, primul eveniment dedicat exclusiv soluţiilor informatice pentru administraţia 
publică locală. 
 
Seminarii de specialitate 
Lucrările seminarului pe teme de e-government, organizat în iunie 2002, la Constanţa, s-au concretizat 
printr-o măsură iniţială adoptată de Ministerul Administraţiei Publice, şi anume inventarierea resurselor 
informatice la nivel administraţiei publice locale. Seminarul de Windows 2000 Server, cu lector ANIAP, 
desfăşurat în iulie 2002, la Constanţa, a reuşit să clarifice  participanţilor aspectele practice ale utilizării 
acestui sistem de operare. 
 
Distribuirea de aplicaţii proprii 
La solicitarea Ministerului Administraţiei Publice şi cu finanţare din partea UNCJR am realizat o aplicaţie 
de preluare, centralizare şi transmitere a bugetelor locale şi execuţiei bugetare, aplicaţie distribuită 
gratuit în teritoriu. Prin intermediul programului de grant USAID-RTI  s-a realizat aplicaţia de Venit Minim 
Garantat, aplicaţie care de asemenea se va distribui tuturor membrilor. 
 
Campania promoţională MICROSOFT de licenţiere a administraţiei publice locale 
În perioada 01.12.2001 - 31.03.2002, compania Microsoft, în colaborare cu ANIAP şi ADECJR, cu sprijinul  
UNCJR şi  al FALR, a lansat o campanie promoţională de licenţiere, special destinată administraţiei publice 
locale. Campania a condus la creşterea nivelului de licenţiere soft-ware în administraţia publică locală 
precum şi la o economie la nivel naţional de 439.860 dolari. 
  
SERVICII PENTRU ALTE ASOCIAŢII 
Design web-site pentru structurile asociative 
ANIAP a realizat prin finanţarea UNCJR site-ul www.uncjr, site găzduit pe serverul ANIAP şi întreţinut de 
ANIAP şi prin finanţarea ADECJR - site-ul www.adecjr.ro  
De asemenea este în curs de realizare prin finanţare ASGJR site-ul www.asgjr.ro  
 
Training de specialitate pentru oficialii aleşi 
În anul 2002, ANIAP a organizat prin finanţarea AOR patru seminarii de instruire pentru membrii AOR pe 
tema tehnicilor de comunicare electronică 
  
PARTENERIATE 
 
Parteneriate naţionale 
ANIAP este partenerul oficial al FALR pentru implementare principiilor de e-government. 
 
Parteneriate internaţionale 
În cadrul parteneriatului cu CCURISA-SUA, prin programul de grant USAID-RTI, 2 membri ANIAP au plecat 
ca interni în SUA, respectiv la Primăria Rockville şi la Consiliul Judeţean Fairfax. De asemenea , în 
perioada septembrie 2001, preşedinta asociaţiei CCURSA a acordat asistenţă de specialitate Primăriei 
Târgu Jiu şi Primăriei Oradea. Cu ocazia conferinţei ANIAP, domnul Tom Conry, şeful diviziei de GIS din 
cadrul Consiliului Judeţean Fairfax a venit în România şi a acordat asistenţă de specialitate la trei 
instituţii din administraţia publică locală.  
  
Acestea sunt cele mai importante realizări ale asociaţiei noastre , cuantificabile şi identificabile , însă 
considerăm că cel mai important lucru realizat de ANIAP este promovarea informaticii şi a 
profesionalismul membrilor. 
ANIAP este considerat în acest moment un partener serios pe tema informatizării administraţiei publice 
atât de structurile asociative ale administraţiei publice cât şi de companiile private de specialitate. 
Această imagine a profesionalismului este meritul tuturor membrilor ANIAP exprimat atât prin 
intermediul intervenţiilor din timpul adunărilor generale dar şi prin sistemele informatice realizate la 
nivelul fiecărei instituţii în care aceştia activează. 


