SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL
ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDEŢUL IAŞI
Competitivitate Economică
POS CCE 2007-2013 Axa Prioritară 3
Proiectul va contribui
la îmbunătățirea proceselor decizionale in domeniul managementului
administrațiilor publice prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului
Agricol in format electronic, care va reprezenta un instrument eficient de comunicare intre toate partile
implicate (cetățeni, mediul de afaceri, primarii, consiliu județean, Sistemul informatic al APIA, sisteme deja
existente in cadrul instituțiilor beneficiare, cu Registrul de rol nominal unic, cu Registrul National de
evidenta a persoanelor, cu Oficiul National al Registrului Comerțului si Sistemul Informatic al ANCPI).

Proiectul
Investiția propusă spre realizare de către Consiliul Județean Iași ca lider de proiect, in parteneriat cu
15 Unități Administrativ Teritoriale din judetul Iasi: comunele Bivolari, Ciohorăni, Costuleni,
Focuri, Golăiești, Grajduri, Lespezi,
Mogoșești, Moșna, Movileni, Românești,
Sinești, Strunga, Tansa și Țigănași are ca
obiectiv principal cresterea performantei
actului administrativ prin eficientizarea
activitatilor interne, a calitatii serviciilor
publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul
unui sistem informatic integrat implementat
la nivelul institutiilor publice partenere din
județ, care sa gestioneze Registrul Agricol in
format electronic si sa realizeze un
management intern performant.
Sistemul Informatic de Gestiune a Registrului Agricol Electronic conține:
- Componenta de gestionare si evidenta primara unitara a datelor specifice Registrului Agricol
- Componenta de interfațare cu sisteme informatice cu funcții complementare
- Componenta de interfațare cu Sistemul Informatic al Agenției Naționale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara (ANCPI)
- Componenta de stocare, gestionare si diseminare a planului parcelar in format geospațial
- Componenta de reprezentare geospațiala a informațiilor din sistem (registrul agricol si planul
parcelar) dedicata mediilor mobile (tablete/smartphones) – rol consultativ
- Componenta de gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor
- Componenta Portal Web (cu secțiune publica si privata)
- Componenta de analiza si raportare a datelor
Sistemul informatic integrat pentru management intern conține:
- Componenta de interfatare cu sisteme informatice cu functii complementare (Registrul national
de evidenta a persoanelor)
- Componenta de gestionarea a fluxurilor electronice de date si management al documentelor
- Componenta de stabilire a creantelor bugetare
- Componenta de incasare a creantelor bugetare inclusiv functia de incasare pe teren
- Componenta de inspectie fiscala
- Componenta de urmarire a creantelor
- Componenta financiar-contabilitate
- Componenta de buget
- Componenta de resurse umane
- Componenta de evaluare a eficientei proiectelor desfasurate
Serviciile publice on-line catre cetateni implementate prin proiect:
- Transmiterea de notificari privind termenele in care persoanele fizice si juridice au obligatia sa

-

-

declare datele pentru inscrierea in Registrul Agricol
Transmiterea de notificari privind obtinerea de documente in baza informatiilor inscrise in
Registrul Agricol, necesare cetateanului
Transmiterea Adeverintei electronice conform Registrului Agricol catre Sistemul
Informatic
Integrat de Administrare și Control (IACS), gestionat de Agentia de Plați și Intervenție pentru
Agricultura (APIA)
Cerere online certificat de producator agricol
Vizualizarea intr-o harta interactiva a unor elemente din Registrul agricol pentru cetateni
Transmiterea de notificari privind hotararile de consiliu local
Inregistrare online petitii/reclamatii
Programarea online a audientelor

Localizare : Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Judeţul Iaşi
Lider de proiect: Consiliul Judeţean Iaşi
UAT-uri partenere: comunele Bivolari, Ciohorăni, Costuleni, Focuri, Golăiești, Grajduri,
Lespezi, Mogoșești, Moșna, Movileni, Românești, Sinești, Strunga, Tansa, Țigănași.

OBIECTIV PRINCIPAL
Creșterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a
calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic
integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul respectiv, care sa
gestioneze REGISTRUL AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC si sa realizeze un
MANAGEMENT INTERN performant.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. Imbunatatirea calitatii serviciilor publice prin introducerea serviciilor on-line furnizate
utilizatorilor (cetateni si mediul de afaceri) si eficientizarea activitatilor interne ale partenerilor
prin implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol
2. Cresterea eficientei activitatilor interne ale institutiilor publice prin implementarea unei
solutii informatice integrate care sa permita urmarirea urmatoarelor tipuri de activitati specifice:
financiar-contabile, bugetare, resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficientei
proiectelor desfasurate

Buget final
Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA: 6.492.637,52 lei
Contribuţie beneficiar – Consiliul Judeţean Iaşi : 129.852,75 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.362.784,77 lei, cu o rată de cofinanţare de 98%, din care:
5.262.023,00 lei reprezintă fonduri nerambursabile din FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare
Regională), 82,7% și 1.100.761,77 lei fonduri nerambursabile de la Bugetul de stat, 17,3%.

Beneficiar
Consiliul Judeţean Iaşi
Contact: Elena Raşcanu
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi
E-mail: directia.proiecte@icc.ro
Telefon: 004-0232.235100, int. 215
Web: www.icc.ro

Organismul Intermediar:
Ministerul pentru Societatea Informațională OIPSI
Adresa: București, B-dul Libertății nr.14, sector 5
E-mail: fonduri@mcsi.ro
Telefon: +40 21 3114155
Web: fonduri.mcsi.ro

Programul european relevant
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 - 2013
Axa Prioritara III - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul
Major de Interventie 2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice Operatiunea 1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este
necesar
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