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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INFORMATICIENILOR DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  
 

1. RAPORT DE ACTIVITATE - 2011 
 
 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, iar la sfârşitul anului 2010 asociaţia  avea 290 de membri din 131 
de instituţii. 
Evoluţia numărului de membri de la înfiinţare până la finele anului 2010: 
 

Anul Membri/ 
institutii 

Consilii 
Judetene Primarii Alte Institutii Total 

membri 29 4 0 332000 institutii 23 3 0 26
membri 54 27 7 882001 institutii 31 17 5 53
membri 63 53 14 1302002 institutii 34 31 12 77
membri 74 118 25 2172003 institutii 38 55 22 115
membri 82 133 28 2432004 institutii 38 59 24 121
membri 84 142 33 2592005 institutii 37 67 28 132
membri 86 136 31 2532006 institutii 39 64 25 128
membri 92 141 35 2682007 institutii 37 62 31 130
membri 98 149 37 2842008 institutii 35 65 31 131
membri 101 150 39 2902009 institutii 36 63 32 131
membri 101 150 39 2902010 institutii 36 63 32 131
membri 101 150 39 2902011 institutii 36 63 32 131
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Sediu executiv şi personal executiv 
 
Sediu ANIAP : 

- sediul social – în clădirea consiliului judeţean Constanţa  
 

Personal executiv 
- 1 director executiv angajat din 2002 

 
Creşterea bugetului de venituri şi cheltuieli  
 
La înfiinţare bugetul ANIAP a fost de 5.000.000 lei – 500 RON (capital vărsat de membrii fondatori) şi contul 
de rezultate a avut următoarea evoluţie : 
 
 

CHELTUIELI TOTAL 
Lei 

Curs 
USD 

TOTAL 
USD 

Curs 
EURO 

TOTAL 
EURO 

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  
31.12.2007 479.658,25 2,4564 195.268,79 3,6102 132.861,96
31.12.2008 524615.00,25 2,8342 185.101,62 3.9852 131.640.82
31.12.2009 247977.37 2.9361 84458.08 4.2282 58648.45
31.12.2010 247977.37 2.9361 84458.08 4.2282 58648.45
31.12.2011 115777.26 3.3393 34671.12 4.3197 26802.15

      
      

VENITURI TOTAL Lei Curs 
USD 

TOTAL 
USD 

Curs 
EURO 

TOTAL 
EURO 

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  
31.12.2007 466.912,80 2,4564 190.080,12 3.6102 130.855,80
31.12.2008 583.088.46 2,8342 205.733,00 3,9852 146.313,47
31.12.2009 250360.50 2,9361 85269.75 4.2282 59212.08
31.12.2010 250360.50 2,9361 85269.75 4.2282 59212.08
31.12.2011 98372.66 3,3393 29459.07 4.3197 22730.03
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Adunări generale si conferinţe 
 

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 
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 
18. Adunarea Generala Brasov - Seminar – Dezbatere „Fonduri structurale pentru informatizarea 

administratiei publice locale” si Seminar – Dezbatere „Achiziţii publice din perspectiva fondurilor structurale”, 
16-18 martie 2007, numar participanti – 206 

19. Conferinta anuala ANIAP - „SISTEME INFORMATICE INTEGRATE pentru Administraţia Publică, 
din perspectiva standardelor impuse de Comunitatea Europeană, 7-9 septembrie 2007, numar participanti – 
212. 

20. Adunarea Generala Brasov- 28 – 30 Martie 2008 -Technet Microsoft – Seminar de training : 
Elaborarea Proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul TIC , POS 2007-2013; Seminar de 
training Oportunităţi de Finanţare din Fondurile Structurale PO-DCA 2007-2013   
numar participanti –169 

21. Conferinta anuala ANIAP - "SISTEME INFORMATICE PRIVIND MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI 
PENTRU  ADMINISTRAŢIA PUBLICA",  4-6 septembrie 2008, numar participanti – 253. 

22. Adunarea Generala Brasov- 3 – 4 Aprilie 2009  
- Technet-ul Microsoft – seminar de informare cu privire la ultimele tehnologii în domeniu organizat în 

parteneriat cu Microsoft România. 
– Seminar M.C.S.I. - Stadiul Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice 

(C.C.E. 2007 – 2013) Axa prioritară III – Sectorul T.I.C.    
– Seminar ASSI – Implementarea Strategiei Naţionale de e-Guvernare la nivel judeţean  

  Numar participanţi - 202 
23. Adunarea Generala Brasov- 3 – 4 Aprilie 2009  
- Technet-ul Microsoft – seminar de informare cu privire la ultimele tehnologii în domeniu organizat în 

parteneriat cu Microsoft România. 
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– Seminar M.C.S.I. - Stadiul Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice 
(C.C.E. 2007 – 2013) Axa prioritară III – Sectorul T.I.C.    

– Seminar ASSI – Implementarea Strategiei Naţionale de e-Guvernare la nivel judeţean  
  Numar participanţi - 202 
 
 
 

 
RAPORT FINANCIAR 2011 

 
Curs BNR la 31.12.2011 – 4,3197 RON / EURO 

 
CHELTUIELI valoare RON valoare EURO % 

cheltuieli reprezentare 8329.57 1928.28.44 7.19
cheltuieli curente sediu executiv 9700.49 2245.64 8.38
cheltuieli cu materiale consumabile 1464.24 338.97 1.26
cheltuieli cu amortizarea MF 2742.41 634.86 2.37
cheltuieli cu salariile 37700.00 8727.46 32.56
cheltuieli cu impozite salarii 10465.00 2422.62 9.04
cheltuieli autoturism 15876.56 3675.38 13.71
cheltuieli cu asigurarea auto 3134.00 725.67 2.71
cheltuieli cu alte impozite si taxe 623.00 144.22 0.54
cheltuieli cu comisioane bancare 1469.33 340.15 1.27
cheltuieli cu servicii terţi 21272.00 4924.42 18.37
cheltuieli cu colaboratori 3000.00 694.49 2.59
TOTAL CHELTUIELI 115777.26 26802.15 100.00

VENITURI valoare RON valoare EURO % 
venituri sponsorizări UNCJR 92500.00 21413.52 94.02
venituri din dobânzi bancare 10.92 2.53 0.01
venituri din dobânzi depozite bancare 4525.95 1047.75 4.60
venituri din cota 2% IVG 1335.79 309.23 1.37
TOTAL VENITURI 97382.66 22773.03 100.00

 
 
 

ACŢIUNI ÎN ANUL 2011 
 
 

In anul 2011 activităţile desfăşurate de asociaţie au constat in principal in acţiuni de reprezentare a asociaţiei 
la simpozioane şi conferinţe din domeniul IT, cum ar fi : conferinţa anuala organizată de Intergraph Computer 
Services, conferinţele de tehnologie IT organizate de Agora Group. 
De asemenea am participat la seminariile organizate de M.C.S.I. privind AGENDA DIGITALĂ pentru 
ROMÂNIA. 
O alta preocupare a asociaţiei a fost depunerea de proiecte cu finanţare europeană. 
In data de 31 ianuarie 2011, s-a depus, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din 
Fondul Social European proiectul cu titlul „ANIAP IN SPRIJINUL EFICIENTIZĂRII INFORMATIZĂRII 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE”  
Scopul acestui proiect este: 

1. Realizarea unui manual de bune practici pentru conceperea şi implementarea proiectelor TIC, 
împreună cu activităţi de instruire a membrilor ANIAP cu privire la aceste aspecte de bună practică. 

2. Colectarea informaţiilor şi actualizarea analizei situaţiei existente la nivelul instituţiilor publice în ceea 
ce priveşte infrastructura TIC (inclusiv ca urmare a implementării unor proiecte prin POSCCE, PODCA 
etc. în ultimii ani). 
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3. Realizarea unui compendiu cu privire la actele normative care reglementează informaţiile şi serviciile 
electronice care trebuie să fie disponibile prin intermediul website-urilor instituţiilor publice. 

Grupul ţintă este reprezentat toţi informaticienii din cadrul administraţiei publice (atât membri ANIAP cât şi ne-
membri), care vor avea acces la toate rezultatele proiectului şi care vor putea utiliza aceste rezultate în 
vederea optimizării strategiilor proprii de informatizare, dar şi în vederea optimizării procesului de 
implementare în viitor a diverselor proiecte TIC.  
Membrii ANIAP vor fi implicaţi activ în implementarea proiectului, dar vor beneficia totodată de rezultatele sale, 
astfel: 

- manualul privind realizarea şi implementarea proiectelor IT&C din cadrul instituţiilor publice va ţine cont 
de informaţiile privind proiectele implementate cu succes până la acest moment. După finalizare, 
manualul va fi postat pe site-ul ANIAP şi va fi disponibil spre consultare. 

- după finalizarea manualului mai sus menţionat, va avea loc o sesiune de instruire pentru 30 de 
participanţi pentru diseminarea şi consolidarea informaţiilor  

- inventarierea sistemelor TIC existente se va realiza cu sprijinul membrilor ANIAP 
- după finalizarea analizei privind legislaţia relevantă cu privire la informaţiile şi serviciile disponibile on-

line, ANIAP (prin membrii săi) va putea face propuneri de ajustări legislative pentru actualizarea 
cadrului legal relevant. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. 
Valoarea totala a acestui proiect este de 498.590 lei, din care 488.618,20 lei asistenţă financiară 
nerambursabilă şi 9971.80 lei din fonduri proprii. 
Cererea de finanţare depusa a parcurs etapa de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii şi 
îndeplinit criteriile solicitate prin proiect, acum aflându-se in etapa de evaluare din punct de vedere tehnic şi 
financiar. 
 
Un alt proiect la care aplicantul principal este Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - 
A.N.C.P.I., în care suntem parteneri a fost aprobat şi este în derulare. Proiectul se numeşte Registrul 
Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) şi este cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 -  Îmbunătăţirea calităţii şi eficientei 
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenţie 2.2 
- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor. 
In data de 19 aprilie 2012 a avut loc conferinţa de deschidere a proiectului. Obiectivul proiectului este 
asigurarea accesului oricărei instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice la un sistem unic de 
nomenclatură stradală, standardizarea modului de reprezentare şi stocare a adresei la nivel naţional şi 
operaţionalizarea unui sistem şi a unor mecanisme de lucru care să permită utilizarea standardizată şi cu 
referinţă spaţială univocă a numărului administrativ (adresa) precum şi asigurarea accesului la o sursă unică şi 
oficială pentru aceste date prin intermediul unor servicii electronice. 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 3.180 de autorităţi ale administraţiei publice locale, unice 
responsabile pentru atribuirea şi modificarea denumirilor străzilor si a numerelor administrative precum şi de 
instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, consumatori de nomenclatură stradală în procesele de 
lucru proprii.   

Valoarea totală a proiectului este 8.721.591,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 7.413.352,35 
lei, durata de implementare a proiectului fiind de 20 de luni. 
 
Alte acţiuni permanente ale asociaţiei au fost: 

- alerta antivirus - anunţuri gratuite către toţi membrii ANIAP cu privire la viruşii noi şi la modalităţile de 
dezinfecţie  

- abonamente la publicaţii de specialitate – informarea in permanenta a membrilor cu privire la ultimele 
tehnologii in domeniu, abonamente gratuite la publicaţiile: revista e-week,  Market-Watch 

- informarea tuturor membrilor cu privire la cursurile de specialitate care s-au organizat în vederea 
perfecţionării şi creşterii competitivităţii profesionale. 

 


