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Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului
agricol ș i a altor activităț i specifice, în județ ul Botoș ani
Botoș ani, 27 octombrie 2015
Consiliul Județ ean Botoș ani, cu sediul în Botoș ani, Piaț a Revoluț iei 1-3, a derulat
în perioada 12 decembrie 2013 – 30 octombrie 2015 proiectul “Crearea infrastructurii necesare
pentru gestiunea electronică a Registrului agricol ș i a altor activităț i specifice, în județ ul
Botoș ani“, cod SMIS–CSNR 48374, cofinanț at prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanț are nr. 1231/321/10.12.2013 încheiat cu Ministerul
pentru Societatea Informaț ională, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaț ional Sectorial „Creș terea Competitivităț ii Economice” ( POS CCE).
Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanț are este de 3.768.549,96 lei,
din care asistenț a financiară nerambursabilă este de 3.693.178,96 lei.
Proiectul a fost implementat de către Consiliul Județ ean Botoș ani - în calitate de lider
de proiect - în Botoș ani ș i în localităț ile: Blândeș ti, Copălău, Dângeni, Durneș ti, George
Enescu, Hăneș ti, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihălăș eni, Ripiceni, Santa Mare, Suliț a,
Săveni, Truș eș ti, Ungureni, în parteneriat cu unităț ile administrativ teritoriale respective.
Astfel, prin achiziț ia unui număr de 116 calculatoare ș i servere s-a dezvoltat
infrastructura LAN care să susț ină implementarea noii soluț ii informatice de gestiune
electronică a Registrului Agricol ș i a altor activităț i specifice (taxe ș i impozite locale,
resurse umane ș i managementul proiectelor). În acelaș i timp, un număr de 67 de persoane
din cadrul parteneriatului au fost instruite pentru a utiliza sistemul informatic dezvoltat în cadrul
proiectului.
De asemenea, prin interoperabilitatea/interfaț area sistemului informatic nou creat cu
sistemele APIA, ANCPI, ANAF, ONRC, MAI-DEPABD - conform protocoalelor de
colaborare încheiate – se va eficientiza implementarea principiului de e-guvernare ș i se vor
asigura premisele pentru îmbunătăț irea disponibilităț ii electronice a serviciilor publice
administrative la nivel naț ional.
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