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ANUNŢ DE PRESĂ 

 

Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a Registrului agricol  

ș i a altor activităț i specifice, în județ ul Botoș ani  
 

Botoș ani, 10 februarie 2014 

Consiliul Județ ean Botoș ani, cu sediul în Botoș ani, Piaț a Revoluț iei 1-3, derulează, 

începând cu data de 10.12.2013, 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 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 este de 6.500.000 lei, din care asistenț a financiară 

nerambursabilă este de 6.370.000 lei.  

Proiectul se implementează în Botoș ani, de către liderul de proiect – Consiliul Județ ean 

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, de către unităț ile administrativ teritoriale respective, pe o durată de 18 luni.  

Obiectivul proiectului este crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a 

Registrului Agricol ș i a altor activităț i specifice, astfel încât, în urma implementării proiectului să 

se realizeze depăș irea simplei digitalizări a documentelor ș i redefinirea, regândirea în totalitate a 

proceselor ș i procedurilor, astfel încât cetăț enii ș i firmele să beneficieze de servicii publice 

administrative cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp ș i energie, 

cu impact în eficienț ă. 

Detalii suplimentare puteț i obț ine de la:  
Nume persoană contact Emilia Săcrieriu 

Funcț ie: manager de proiect 

Tel. +40 0231 514712, Fax: +40 0231 514715, 

e-mail: sacrieriu.emilia@cjbotosani.ro. 


