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ASOCIATIA NATIONALA A INFORMATICIENILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA - ANIAP 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  - 2006 
 
 ANIAP este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, nonprofit, 
independentă, neguvernamentală, apolitică . (conform art.3-Statut) 
Asociaţia are ca scop promovarea şi protejarea intereselor membrilor săi şi realizarea unui sistem 
informatic unitar al administraţiei publice în conformitate cu strategia naţională de informatizare şi 
cu standardele Uniunii Europene.  (art.6-Statut) 
 
 Obiectivele ANIAP conform art.7 – Statut  : 

 iniţierea de propuneri legislative în vederea definirii şi recunoaşterii categoriei socio-
profesionale a informaticienilor din cadrul administraţiei publice locale; 

 elaborarea unor norme unitare, cu caracter consultativ în vederea promovării unui cadru 
coerent şi profesional al informatizării din administraţia publică locală; 

 asigurarea formării şi perfecţionării profesionale a membrilor asociaţiei; 
 acordarea la cerere de asistenţă de specialitate celorlalte instituţii şi asociaţii din 

administraţia publică locală; 
 promovarea de proiecte comune ale instituţiilor din administraţia publică locală şi 

îmbunătăţirea comunicării între acestea; 
 realizarea unei reţele naţionale informatice a administraţiei publice locale; 
 colaborarea cu specialişti, instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate pentru 

dezvoltarea unor relaţii de specialitate, având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi alinierea la 
standardele internaţionale; 

 identificarea şi analiza subsistemelor informatice utilizate în prezent în cadrul administraţiei 
publice  locale, promovarea şi  diseminarea celor de succes, precum şi  integrarea acestora 
într-un  sistem naţional; 

 promovarea unor proiecte de programe de susţinere financiară a asociaţiei; 
 

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 la 
31/12/2002 avea 130 , din care 116 din administraţia publică locală . La sfarsitul lunii decembrie 
2006 asociatia  avea 253 membri din 128 de institutii. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Membri Instit. Membri Instit. Membri Instit. Membri Instit IMembri Instit Membri Instit Membri Instit 

Cons. 
Jud. 29 23 54 31 63 34 84 37 74 38 82 38 86 39 

Primării 4 3 27 17 53 31 142 67 118 55 133 59 136 64 

Alte 
instituţii 
publice 

 -  - 7 5 14 12 33 28 25 22 28 24 20 17 

TOTAL 33 26 88 53 130 77 259 132 217 113 243 121 253 128 

 
Sediu executiv şi personal executiv 
Sedii ANIAP : 

- sediul social – 1 ( în clădirea consiliului judeţean Constanţa ) 
- sediu executiv – 1 ( în clădirea Centrului de Instruire în Informatică Dobrogea  

Personal executiv 
- 1 director executiv angajat din 2002 
- 1 specialist IT angajat din martie 2004 pana la 1 octombrie 2006 
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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 
31.12.2003 4.791.868.820 32.595 147.012 
31.12.2004 5.190.597.214 28.941 179.351 
31.12.2005 5.881.407.300 31.078 189.247 
31.12.2006 RON – 425.532,78 2,5676 165.732 

    
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 
31.12.2003 5.265.384.444 32.595 161.540 
31.12.2004 5.050.476.108 28.941 174.509 
31.12.2005 6.123.171.900 31.078 197.026 
31.12.2006 RON – 450.908,26 2,5676 175614,68 

 
 
 
Adunări generale si conferinte  
1.infiinţare ANIAP - 27-28 oct 2000 – Predeal – număr participanţi – 35  
2.Adunare Generală -  Târgu Jiu - 19-20 aprilie 2001 - – număr participanţi – 100 
3. Adunare Generală Constanţa - 2-3 iulie 2001 şi co-organizator CERF DOBROGEA 2001 -  
număr participanţi – 70 
4.Co-organizator BINARY 2001 - 4 octombrie 2001 – Bucureşti – număr participanţi – 80 
5. Adunare Generală  Vaslui - 7-8 decembrie 2001 – număr participanţi – 60 
6. Adunare Generală  Turnu Măgurele – Seminar soluţii de intranet judeţean - 5-6 aprilie 2002 – 
număr participanţi – 130 
7.Conferinţa anuală ANIAP – Soluţii de e-administraţie - Venus - 7-9 septembrie 2002 – număr 
participanţi – 250 
8. Adunare Generală  Braşov - 28-29 noiembrie 2002 – număr participanţi – 150 
9.Adunarea Generală Sibiu – Simpozion Impozite şi Taxe – Microsoft Day – Oracle Day  - număr 
participanţi – 300 
10.Conferinţa anuală ANIAP – Sisteme Informatice Integrate - Eforie – 5-7 septembrie 2003 – 
număr participanţi – 300 
11.Adunarea Generală Sibiu – Seminar de legislaţie IT – 28-30 noiembrie 2003 – număr de 
participanţi – 100 
12. Adunarea Generală Turnu Severin – Simpozion Infrastructura hardware şi de comunicaţii – 
Microsoft Day – 18 – 20 martie 2004 - număr de participanţi – 200 
13. Conferinţa anuală ANIAP – Interoperabilitatea sistemelor informatice integrate –Mamaia–17-19 
septembrie 2004 – număr de participanţi – 300 
14. Adunarea Generala Sibiu – Simpozion –Accesul mobil si facil la comunicatiile electronice si 
internet  – WEB-START,  4- 6 martie 2005 , numar de participanti - 149. 
15. Conferinta anuala ANIAP – Sisteme informatice pentru fundamentarea deciziei – Mamaia 16 –        
18 septembrie 2005,  numar de participanti – 233.  
16. Adunarea Generala Brasov- Simpozion–„SOLUŢII INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA 
VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PUBLICE”, 24-26 martie 2006, numar participanti - 230 
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17. Conferinta anuala ANIAP - Stadiul de implementare a principiilor de e-guvernare,  a serviciilor 
electronice în administraţia publică locală, 08-10 SEPTEMBRIE 2006, numar participanti - 210 
 
 
RAPORT FINANCIAR 2006 
Curs BNR la  31.12.2006 = 2.5676 RON/ USD 
 
Nr. 
crt. Denumire Valoarea 

RON 
Valoare 

USD 
Procent 

% 
1 Cheltuieli reprezentare - delegatii 13284.81 5174.02 3.12 
2 Cheltuieli curente sediu executiv 16547.39 6444.69 3.89 
3 Cheltuieli cu materiale consumabile 5756.74 2242.07 1.35 
4 Cheltuieli cu amortizarea M.F. 14967.58 5829.40 3.52 
5 Cheltuieli comisioane bancare 2271.51 884.68 0.53 
6 Cheltuieli cu salariile 39050 15208.76 9.18 
7 Cheltuieli cu impozite salarii 12380 4821.62 2.91 
8 Cheltuieli cu intretinere auto 12522.99 4877.31 2.94 
9 Cheltuieli asigurari auto 4047.35 1576.32 0.95 

10 Cheltuieli adunarea generala  149808.39 58345.69 35.2 
11 Cheltuieli Conferinta anuala 154896.03 60327.17 36.4 
 TOTAL CHELTUIELI 425532.79 165731.73 100.00 
1 Venituri din dobanzi cont current 80.8 31.47 0.02 
2 Venituri din dobanzi depozite banca 7072.16 2754.39 1.57 
3 Venituri taxa adunarea generala 172441 67160.38 38.24 
4 Venituri taxa conferinta anuala 196424 76501.01 43.56 
5 Venituri sponsorizare UNCJR 43170 16813.37 9.57 
6 Venituri alte sponsorizari 21950 8548.84 4.87 
7 Venituri cotizatii membrii 6520 2539.34 1.45 
8 Venituri despagubiri CASCO 1081 421.02 0.24 
9 Venituri din I.V.G. – cota 2% 2169.3 844.87 0.48 
 TOTAL VENITURI 2006 450908.26 175614.68 100.00 

 
 



 - 4 -  

ACŢIUNI ÎN ANUL 2006 
 
Denumire acţiune Scop/Obiective Perioada 
1. Promovarea conceptului de e-administraţie , a soluţiilor de e-administraţie existente şi a strategiei de informatizare a 
administraţiei publice  
Concursul 
Comunitatea 
Virtuală 

Obiectivele concursului se axează pe :  
Exploatarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor ca instrument al intensificării 
mecanismelor democratice în special în sectoarele :  
Transparenţă în luarea deciziilor de autorităţile alese  
Gradul de deschidere către public  
Extinderea participării cetăţenilor în luarea deciziilor care influenţează activitatea zilnică a 
localităţii  
Nivelul de oferire a informaţiilor şi serviciilor către cetăţeni şi companii (Informaţie – 
Interacţiune – Tranzacţie – Integrare )  
 

Lansare : 01/04/2006 
Termen limită de 
înscriere : 15/07/2006 
Modalitate înscriere : 
formular electronic pe 
site www.aniap.rp 
Publicarea finaliştilor : 
15/08/2006  
Anunţarea câştigătorilor 
: 08/09/2006   

Conferinta 
anuală ANIAP 
 

Tema conferinţei : Stadiul de implementare a principiilor de e-guvernare,  a serviciilor 
electronice în administraţia publică locală,  în conformitate cu Standardele impuse de 
Comunitatea Europeana,  în vederea aderării ţării noastre la Uniunea Europeană în anul 
2007.  
Conferinţa anuală ANIAP,  eveniment dedicat soluţiilor de e-administraţie,  a provocat 
profesional şi în acest an prin tematica sa – e-GUVERNARE – ELEMENT DE 
REFORMĂ PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ - atât furnizorii de soluţii cât şi 
administratorii sistemelor  informatice din administraţia publică.
Eveniment dedicat exclusiv soluţiilor TIC pentru administraţia publică,  conferinţa anuală 
ANIAP a demonstrat că administraţia publică implementează conceptul de e-
administraţie iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu o reprezintă 
cetăţeanul şi servirea acestuia într-o manieră modernă,  eficientă şi transparentă. 
Concluziile conferinţei ANIAP : 
Toţi invitaţii şi-au exprimat satisfacţia asupra conţinutului evenimentului,  a calităţii 
organizatorice a acestuia şi a faptului că ANIAP este o asociaţie profesională puternică 
ce promovează informatizarea administraţiei publice într-un mod dinamic şi profesional;  
În mod evident trendul anului 2007 va trebui să fie implementarea soluţiilor de e-
government iar majoritatea studiilor de caz prezentate în cadrul conferinţei s-au axat pe 
modalităţi de implementare ale acestora pornind de la experienţa deja acumulată precum 

08-10 septembrie 2006,  
Mamaia 
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Denumire acţiune Scop/Obiective Perioada 
şi din perspectiva finanţărilor preconizate în diversele POS-uri/POR ;  
Având sfere diverse de cuprindere (respectiv atât proiecte la nivel judeţean cu abordare 
şi pentru toate primăriile din judeţ cât şi cu localizare strictă,  la nivelul unei singure 
primării sau consiliu judeţean) soluţiile prezentate s-au axat pe sisteme de back-office şi 
automatizare a proceselor administraţiei publice,  serviciile electronice – aria lor de front-
office,  cu mici excepţii,  fiind încă la nivel de informare a cetăţeanului;  
În condiţiile existenţei legislaţiei aferente,  suficientă pentru implementarea serviciilor  
electronice de nivel tranzacţional,  soluţiile prezentate ne-au demonstrat şi cu această 
ocazie stadiul de acumulări „cantitative” şi de „încă în construcţie” ale conceptului de e-
government în cadrul administraţiei publice locale;  
Majoritatea soluţiilor prezentate au reliefat necesitatea interoperabilităţii sistemelor 
informatice şi a bazelor de date în vederea asigurării succesului în implementarea 
soluţiilor de e-government şi,  nu în ultimul rând,  asigurarea accesului la registrele 
naţionale (ex: registrul populaţiei,  registrul agenţilor economici,  etc) precum şi existenţa 
nomenclatoarelor naţionale (ex: nomenclatorul localităţilor,  nomenclatorul de străzi,  etc) 
Chiar dacă nu se regăsesc în lista celor 20 de servicii electronice monitorizate de 
Comisia Europeană,  multe soluţii au prezentat în schimb alternative viabile de servire a 
cetăţeanului, fiind aliniate la condiţiile actuale din administraţia publică locală: soluţii de 
„call-center” şi interogare telefonică asupra unor domenii de interes public,  consultare şi 
informare cetăţenească prin intermediul portalurilor  (forumuri,  formulare preluare opinii 
etc) precum şi a infochioşcurilor. 

Studiu 
privind :Stadiul 
informatizării 
administraţiei 
publice locale 

In cadrul conferinţei anuale ANIAP s-a prezentat studiul privind Stadiul informatizării 
administraţiei publice locale.  
Studiul a fost realizat cu sprijinul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 
Anul 2006 a reprezentat un moment de bilanţ înaintea aderării României la Uniunea 
Europeană, iar din punct de vedere al indicatorilor Societăţii Informaţionale constituie 
punctul de plecare faţă de care evoluţia ulterioară a acestor indicatori va fi măsurată şi 
pentru administraţia publică locală. Orice planificare a proiectelor în cadrul măsurilor din 
POS/PND 2007-2013 privind competitivitatea –Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor 
publice electronice moderne se va face pornind de la realitatea actuală,  astfel încât 
rezultatele sa poată fi măsurabile şi mai ales comparabile. 
Pornind de la aceste considerente am considerat oportun realizarea unui  studiu care să 
identifice stadiul în care se află administraţia publică locală din punct de vedere al 

15 iunie -15 august 
2006  
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Denumire acţiune Scop/Obiective Perioada 
informatizării acesteia. 
Studiul a fost elaborat pe baza unui chestionar de inventariere a indicatorilor  conceput 
de ANIAP,  chestionar care a avut la  la bază atât informaţii utilizate în culegerile 
statistice din e-statistica.ro,  informaţii legate de transparenţa procesului decizional prin 
mijloace electronice cât şi informaţii legate de sistemele informatice existente la nivelul 
administraţiei publice locale.  
Scopul acestei analize a fost acela de vedea care este stadiul actual al informatizării 
administraţiei publice locale,  de  a identifica  situaţia existentă şi ce avem de făcut în 
vederea modernizării şi eficientizării serviciilor publice electronice moderne: e-
Guvernare,  e-Educaţie,  e-Sănătate. 
Cu sprinul UNCJR au fost distribuite chestionarele către toate primăriile din fiecare judeţ,  
au fost culese datele şi centralizate la nivelul fiecărui judeţ în parte. S-au transmis 
chestionarele la un numar de 3214 autorităţi locale existente la data de 31.12.2005. 
Analiza a fost realizată numai la nivelul aparatului propriu de specialitate fara o extindere 
şi la nivelul instituţiilor subordonate. 
Analiza a urmărit urmatoarele elemente: 

 infrastructura hardware şi de comunicaţii 
 resursa umana de specialitate 
 servicii electronice 
 transparenţă decizională prin mijloace electronice 
 sisteme informatice 

Acest studiu a fost intocmit pe baza datelor furnizate de 2236 de autorităţi locale,  pe 
propria experienţă a autorilor acestui raport precum şi pe schimburile de experienţă şi 
comunicările de specialitate realizate cu ocazia seminariilor,  conferinţelor anuale sau a 
altor acţiuni organizate de ANIAP. 

Simpozion –   
„SOLUŢII 
INFORMATICE 
PENTRU 
GESTIUNEA 
VENITURILOR ŞI 
CHELTUIELILOR 
PUBLICE”  

In cadrul adunarii generale ANIAP s-a desfăşurat simpozionul cu tema : „SOLUŢII 
INFORMATICE PENTRU GESTIUNEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PUBLICE”. 
Simpozionul s-a axat pe dezbaterea soluţiilor existente şi a problemelor legate de 
implementarea acestora,  privind  îndeplinirea  următoarele funcţionalităţi – execuţia 
bugetară,  angajarea şi ordonanţarea plăţilor  contabilitate,  controlul financiar preventiv,  
configurarea legislativă a soluţiei,  cu referire în principal la modificarea clasificaţiei 
bugetare,  planului de conturi sau alte formule impuse de legislaţia în vigoare,  
efectuarea operaţiunilor specifice de gestiune - gestiune furnizori,  gestiune clienţi,  

24-26 martie 2006,  
Braşov 
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Denumire acţiune Scop/Obiective Perioada 
gestiune debitori / creditori,  gestiune stocuri,  magazii şi achiziţii,   gestiune imobilizări 
necorporale,   gestiunea numerarului şi a altor valori. 
Simpozionul a urmărit identificarea celor mai bune soluţii care să răspundă noilor 
reglementări legislative în domeniul contabilităţii bugerare,  pentru  administraţia publică,  
identificarea completă a proceselor pe care le impune o soluţie de gestiune a veniturilor 
şi cheltuielilor instituţiilor publice.  
 

2.Asistenţă-Consultanţă,  Alte acţiuni 
Alerta antivirus Obiectiv : anunţuri gratuite către toţi membrii ANIAP cu 

privire la viruşii noi şi la modalităţile de dezinfecţie 
permanent Toţi membrii ANIAP 

Abonamente la 
publicaţii de 
specialitate 

Obiectiv : up-date permanent al cunoştinţelor membrilor 
cu privire la ultimile tehnologii în domeniu 
Abonamente gratuite : revista e-week,  Market-Watch 

permanent Toţi membrii ANIAP 

Caiete de sarcini Publicarea pe site-ul ANIAP a diverse caiete de sarcini 
solicitate de membrii asociaţiei pentru a putea fi utilizate 
în cadrul procedurilor de achiziţie publică 

permanent Toţi membrii ANIAP 

3.Acţiuni de lobby 
Propuneri 
amendamente 
acte normative 

L188/1999 privind statutul funcţionarilor publici  
Legea privind sistemul unitar de salarizare a 
funcţionarilor publici  
Planul Operaţional Sectorial – Creşterea 
competivităţii 
Planul Operaţional Regional 
Planul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea capacităţii 
administrative 
Legea privind conţinutul site-urile web ale 
administraţiei publice 

Februarie – Iulie 2006 
Octombrie – Decembrie 
2006 
Septembrie – Decembrie 
2006 
Septembrie – Decembrie 
2006 
Septembrie – Decembrie 
2006 
Octombrie – Noiembrie 
2006 

Acţiunile s-au concretizat 
prin transmiterea de 
propuneri de 
amendamente către 
UNCJR şi ministerele de 
resort precum şi 
participarea la diverse 
seminarii, dezbateri pe 
tema acestora. 

 


