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Comunicat de presă 

Zalău, 26.10.2015 
 
 

Consiliul Judeţean Sălaj a finalizat implementarea  
 Sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic  

 
 

 În luna decembrie 2013 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul ,,Gestiunea în 
sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor 
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj”, iniţiat de Consiliul Judeţean Sălaj în parteneriat cu 
15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ: UAT Oraşul Cehu Silvaniei, UAT Oraşul Jibou, UAT Comuna 
Agrij, UAT Comuna Bănişor, UAT Comuna Boghiş, UAT Comuna Camăr, UAT Comuna Carastelec, UAT 
Comuna Crasna, UAT Comuna Creaca, UAT Comuna Halmăşd, UAT Comuna Marca, UAT Comuna 
Meseşenii de Jos, UAT Comuna Nuşfalău, UAT Comuna Pericei, UAT Comuna Surduc. 

 Sursele de finanţare sunt: Fondul European de Dezvoltare Regională (82,70%), Bugetul de stat 
(17,30%) şi contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Sălaj (2%). 

 Valoarea totală a proiectului este de 6.734.605,00 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 6.599.912,90 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean Sălaj este de 134.692,10 
lei.  

 Proiectul a fost implementat în localităţile Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănişor, Boghiş, 
Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmăşd, Marca, Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Surduc, pe o 
durată de 23 de luni. 

 Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate 
cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT - urilor partenere cu privire la informaţiile din 
domeniul agricol şi implementarea unor aplicaţii informatice care să contribuie la o gestiune mai bună a 
problemelor legate de posesia și folosinţa terenurilor agricole. 

 Prin proiect s-au achiziţionat atât sistemul informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în 
format electronic în UAT-urile partenere din judeţul Sălaj, cât şi serviciile de dezvoltare şi 

implementare a soluţiilor software, care vor facilita accesul utilizatorilor la serviciile administraţiei 

publice. Autorităţile vor utiliza astfel tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de 
servicii electronice, eficientizându-se astfel activităţile interne ale instituţiilor beneficiare. 

 De asemenea, prin implementarea proiectului se va reduce contactul direct între funcţionarul 
public şi cetăţean sau agentul economic prin furnizarea serviciilor publice on-line, fiind redus în acest 
fel numărul de persoane deservite la ghișeele instituțiilor prin furnizarea serviciilor pe canale 
alternative (electronice). 

 Rezultatele proiectului vor duce la creşterea gradului de „comunicare electronică” între 
instituţiile care utilizează Registrul Agricol, prin includerea lor ca utilizatori într-o platformă de 
colaborare comunitară ca subsistem al proiectului.  

 Totodată, se vor reduce costurile de comunicare inter-instituțională prin crearea unei platforme 
de legătură între UAT-urile din județ, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Oficiul Național al Registrului Comerțului 
(ONRC), Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) folosind 
mijloace electronice.  
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 Astfel, informaţia va circula mai repede, fapt ce va determina reducerea considerabilă a 
timpului necesar luării deciziilor, cu consecinţe favorabile pentru întregul lanţ implicat: administraţii 
publice, servicii publice, populaţie şi mediu de afaceri. 

   Avem convingerea că iniţiativa Consiliului Judeţean Sălaj de a implementa un sistem informatic 
destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic şi alte servicii publice conexe pentru cetăţeni 
va produce o schimbare în bine a modului în care instituțiile publice funcţionează, contribuind 
semnificativ la creşterea eficienţei serviciilor furnizate populaţiei şi mediului de afaceri. 

 

 

PREŞEDINTELE  CONSILIULUI JUDEŢEAN SĂLAJ 

Tiberiu  MARC 

 

 

 

 

 

 

 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact: Catiţa CRIHAN 
Funcţie: Manager de proiect 
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97 

e-mail: integrarecjsj@yahoo.com  
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