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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 
În perioada 21 - 23 aprilie 2016, s-au desfăşurat în orașul Predeal, sala de conferinţe a 

Complexului hotelier CARPAȚI, lucrările Adunării Generale ANIAP.   

Agenda evenimentului din aceasta 

primăvară a fost structurată şi de această 

dată în mai multe arii de interes pentru 

membri, și anume – seminar de achiziții 

publice – transpunerea noilor directive în 

domeniul achizițiilor publice,  principalele 

caracteristici ale Programului Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, PODCA 2014-

2020 – strategii, plata taxelor și impozitelor 

prin intermediul ghiseul.ro, soluții 

geospațiale integrate, tech-NET Microsoft, 

soluții de securitate antivirus, 

interoperabilitatea sistemelor informatice, 

management de proiect 

Alături de specialişti informaticieni din 

administraţia publică, reprezentanţi ai 

furnizorilor de soluţii TIC, au onorat prin 

prezenţa lor, acest eveniment: din partea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice – domnul Director 

Sorin SOLOMON și domni consilieri Roxana 

CHIȚU și Ștefan OACHEȘU.  

Evenimentul organizat de ANIAP a adus în atenţie ca de fiecare dată noutăţile TIC, proiectele 

strategice de dezvoltare a societăţii informaţionale în România. 

Lucrările conferinței ANIAP au debutat cu prezentarea domnilor Adrian CEPARU, Gheorghe 

CAZAN și Ion CORDOȘ din partea companiei   

CEPARU & IRIMIA CONSULTING SRL. 

Dezbaterea s-a canalizat pe noutățile viitoarei 

legi a achizițiilor publice - practic transpunerea 

directivelor europene specifice achizițiilor în 

legislația națională, a normelor de aplicare a 

acesteia, a impactului pe care noile 

reglementări le vor avea asupra întregului 

proces de organizare a activităților de achiziție 

și selecție la nivelul administrației centrale și 
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locale. A fost adus în discuție rolul ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice) ca factor de 

reglementare în acest domeniu. 

AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI (AADR), prin domnișoara Director Mirela 

TOMA a continuat prezentările în cadrul lucrărilor conferinței. A fost adus în discuție rolul și 

importanța SNEP (Sistemul Național Electronic de plată on-line a impozitelor și taxelor utilizând 

cardul bancar – ghiseul.ro), extinderea funcționalităților 

acestuia și pentru persoanele juridice, SEAP - Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (portalul e-licitație.ro), SAET - 

Sistemul de Atribuire 

Electronica în 

Transporturi 

(autorizatiiauto.ro), 

PCUe – Punctul de 

Contact Unic electronic (www.edirect.e-guvernare.ro). 

Printre facilitățile oferite de platforma on-line de plată a 

taxelor și impozitelor putem enumera – simplificarea 

interacțiunii cetățeanului cu autoritățile publice locale, reducerea timpului efectiv alocat achitării 

obligațiilor de plată, economii aduse instituțiilor publice înrolate în acest sistem, eficiența colectării 

taxelor, etc. A fost realizată și o demonstrație on-line, prin înrolarea unui utilizator în cadrul 

portalului, pașii care trebuie parcurși pentru definitivarea procesului. 

 

INTERGRAPH COMPUTER SERVICES, prin domnul Director General Aurel BĂLOI și domnul 

Vlad LOGHIN a continuat suita prezentărilor cu o nouă 

abordare a conceptului de date geospațiale între furnizori și 

utilizatori – data WareHouse, data Cloud pentru informații 

GIS -  mobilitate, analize specifice - pentru o mai bună 

fundamentare a deciziilor la nivelul administrației, elemente 

de cost de utilizare a datelor GIS, posibilitatea utilizării 

specifice sau pentru o anumită perioadă de timp; servicii 

satelitare SANTINEL 1, 2, 3 – care oferă bănci de date orto-

photo în baza autentificării prin utilizator și parolă; 

repoziționarea rolului administrației din consumator de date 

într-un hub, la care pot avea acces și alți actori implicați – 

regii, instituții din subordine, utilități publice, furnizori de 

servicii, prin eliminarea redundanței datelor și actualizarea lor la un anumit moment și într-un 

singur lor, cu impact asupra tuturor partenerilor, reducerea costurilor de utilizare și acces la date.   
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A doua zi a conferinței a debutat cu tech-NET-ul companiei MICROSOFT prin reprezentanții Mihai 

Neferu și Andrei Becher. Prin intermediul . 

demonstrațiilor live au fost reiterate beneficiile 

utilizarii serviciilor de cloud ale conceptului ITSM – IT 

Service Management, System Center Management 

Console (prin platforma Microsoft Azure) – 

monitorizarea centralizată a dispozitivelor din cadrul 

rețelei unei companii sau instituții printr-o bază de 

date unică, beneficiile aduse prin raportarea 

periodică a stării echipamentelor, a gradului lor de 

încărcare, a aplicațiilor rulate, dar și posibilitatea generării de la distanța a unor sarcini noi – 

instalare sau dezinstalare de produs, aplicarea unei politici de securitate, a unui deploy-pack, 

Microsoft, Management Suite, etc. 

Prin posibilitatea de agregare a datelor, a rapoartelor centralizate sunt furnizate astfel informații nu 

numai departamentului IT din cadrul organizației, ci și factorilor de decizie, prin fundamentarea 

alegerilor la nivelul îmbunătățirii performanțelor, a deciziei de a investi, de a efectua modificări, etc. 

 

Compania INTEGRISOFT, reprezentată prin domnii Florin SIMIONESCU și Marian TOMESCU 

au dezbătut tema – Interoperabilitatea sistemelor și gestiunea modernă a achizițiilor publice 

– cu următoarele funcționalități – întocmirea programului anual al achizițiilor, gestionarea licitațiilor, 

evidența ofertelor, a contractelor, acordurilor cadru și a concesiunilor, a garanțiilor bancare, a 

contestațiilor, precum și situația achizițiilor directe, posibilitatea generării rapoartelor. 

Aplicațiile financiar-contabile și de gestiune pe platformă web reprezintă un nou mod de abordare 

al lucrului pentru utilizatorii din administrație, cu toate funcționalitățile acestei tehnologii (număr 

nelimitat de instituții integrate în această plaformă, centralizare facilă la nivel de UAT sau instituție 

subordonată, balanțe lunare, bilanțuri contabile, 

rapoarte personalizate, posibilitate de export al datelor 

în format .xml). 

Un aspect deosebit de interesant a fost reprezentat de 

studiul de caz la o primărie, care prin integrarea și 

agregarea datelor din cadrul sistemului de taxe și 

impozite pe de o parte, respectiv a registrului agricol 

electronic pe de altă parte au rezultat neconcordanțe, 

corelații greșite, diferențe de suprafețe – în cazul 

proprietăților, etc. Aceste diferențe au fost și sunt generate datorită abordării diferite – fie la nivel 

de contribuabil, înțeles ca rol fiscal, fie la nivel de parcelă, suprafață – în cazul registrului agricol. 

 

Compania BITDEFENDER, reprezentată prin domnii Ion GEORGESCU, Andrei NEAGU și Mihai 

Cristian POPESCU au prezentat suita Bitdefender 2016 – noi facilități aduse în partea de 
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detecție proactivă a atacurilor infomatice, respectiv modularitatea – integrarea cu diverse 

platforme, mașini antivirus virtuale, dar și noutăți în materia produselor antivirus. 

Componente ca Bitdefender Firewall, 

Antimalware, scanare pe bază de comportament 

(B-Have – analizarea comportamentului aplicației 

cu o bază de date de semnături), Advanced Threat 

Control sau Active Virus Control, Photon, Memory 

Introspection – monitorizarea continuă a fiecărei 

aplicații care rulează, prin acordarea unui “scor” 

funcție de comportamentul acestuia, Gravity Zone 

Architecture – toate acestea conlucrează pentru o 

cât mai bună rată de detecție, o scădere a gradului de alocare a resurselor. 

 

Doamna Roxana CHIȚU și domnul Ștefan OACHEȘU din cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice (MDRAP) au prezentat principalele caracteristici ale 

Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Strategia pentru consolidarea administrației 

publice, dezvoltarea regională. 

Acest program se adresează celor cinci provocări pentru creștere la nivel național, identificate în 

Acordul de Parteneriat - competitivitatea și dezvoltarea locală, populația și aspectele sociale, 

infrastructura, resursele, administrația și guvernarea. În același timp POR 2014-2020 este corelat 

cu celelalte programe operaționale active în România în perioada de programare 2014-2020, și 

anume - PO Competitivitate 2014-2020, PO Capital Uman 2014-2020, PO Infrastructură Mare 

2014-2020, PO Asistență Tehnică 2014-2020, PO Capacitate Administrativă 2014-2020 și 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR). 

Totodată, programul propune o serie de priorități de 

investiții care răspund obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 (Strategia UE pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii), 

precum și obiectivelor Fondului European pentru 

Dezvoltare Regională în ceea ce privește 

coeziunea economică, socială și teritorială. De 

asemenea, atât prin viziunea strategică, cât și prin 

acțiunile propuse spre finanțare, POR 2014-2020 

își propune să contribuie la realizarea unor obiective de dezvoltare mai largi, formulate la nivel 

național în Programul Național de Reformă și în Recomandările specifice pentru România privind 

Programul Național de Reformă, transmise de Comisia Europeană. 

 

Secțiunea conferinței ANIAP dedicată prezentărilor a fost încheiată de PM Solutions, participant 

frecvent la evenimentele asociației. Doamna Lidia ENE și domnul Cătălin TISEAC au prezentat 

un rezumat despre tipologia Managementului Implementării Proiectelor IT cu finanțare 
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europeană (oportunități de finanțare a proiectelor, managementul acestora, probleme survenite pe 

parcursul evaluării și implementării, aspecte de bună practică). 

Dintre cauzele frecvente care au fost identificate la 

nivelul managementului de proiect se pot enumera – 

nu toate proiectele au răspuns unor nevoi – de multe 

ori au fost determinate de existența unei surse de 

finanțare, obiectivele proiectelor nu au fost 

întotdeauna clar definite, activitățile și obiectivele 

clar determinate, caiete de sarcini incomplet 

definitivate, etc. 

Abordarea integrată a proiectelor, pornind de la 

identificarea nevoilor reale ale beneficiarului, a soluțiilor viabile (cele mai eficiente), respectiv o 

derulare atentă a activităților reprezintă elementul esențial pentru succesul unui proiect. 

 

Ultima parte a conferinței a fost dedicată problemelor organizatorice ale asociației. 

� aprobarea raportului de activitate pe anul 

2015 

� aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2015 

� aprobarea raportului cenzorilor şi a bilanţului 

contabil aferent anului 2015 

� validarea înscrierii de membri noi 

� validarea excluderii  de membri 

� alegeri pentru consiliul director 

� propuneri şi dezbateri privind modificarea statutului şi a actului constitutiv 

� propunere și aprobare buget pentru anul 2016 

� activități și acțiuni pentru anul 2016 
 

În urma alegerilor, Consiliul Director ANIAP are următoarea componenţă: 

 Adrian IMIREANU - Preşedinte 

  Sorin SOLOMON - Vicepreşedinte 

  Camelia IORDACHE – secretar  

  Carmen CIOFLAN - membru 

  Bogdan NIȚESCU - membru 
 

 

Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi la acest eveniment.  

Vă urăm sănătate şi succes în proiectele de viitor. 

 
Cu deosebită consideraţie, 

Adrian IMIREANU - Preşedinte ANIAP 


