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TEHNICE

A. Achiziţionarea unui program electronic pentru Registrul Agricol 2015 2019 pentru uzul personalului din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani

B. Specificaţii tehnice:
Programul trebuie să conţină :
1. Datele prevăzute prin H.G. nr. 218/2015, ale Legii nr. 145/2014, ale Ordinului nr.
1846/2408 din 2014, precum şi ale Ordinului nr. 20/208 din 2015.
2. Datele din Registrul Agricol 2015 - 2019, care să furnizeze la termenele stabilite sau la
cerere, date ce pot caracteriza un rând de formular, un formular, o structura administrativ teritorială, pentru unul sau mai mulţi ani, păstrând codurile de rând şi denumirile din cadrul
formularelor registrului agricol pe suport de hârtie, conform prevederilor H.G. nr. 218/2015
publicată în MO nr. 242/2015 şi a anexelor publicate în MO nr. 242BIS/2015.
3. Un subprogram electronic pentru registrul de evidenta atestatelor de producător, care
cuprinde, conform prevederilor art. 4 din Ordinul nr. 1846/2408 din 28 noiembrie 2014
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cel puţin
informaţii privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafaţa de
teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute.
4. Un subprogram electronic pentru registrul de evidenţa a carnetelor de comercializare a
produselor din sectorul agricol care să cuprindă, conform art. 4 din Ordinul nr. 20/208 din
13.01.2015, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cel
puţin informaţii privind datele de identificare a producătorului agricol titular al atestatului de
producător, precum şi ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător,
după caz, produsele gospodăriei firmei, suprafeţele cultivate, efectivele de animale/familii de
albine/cutii viermi de mătase deţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării.
Menţionăm că programul/programele respective trebuie să permită eliberarea/listarea de
adeverinţe, rapoarte statistice, raportări semestriale sau anuale pentru curtea de conturi, statistica,
direcţia agricola. Mai mult, ar fi util dacă programul ar permite adăugarea de alte câmpuri/informaţii
ulterior, în funcţie de modificările legislative dar şi de necesităţile instituţiei, de exemplu posibilitatea
înregistrării contractelor de arendă.
Programul electronic pentru Registrul Agricol este destinat asigurării unei evidenţe unitare cu
privire la starea terenurilor pe categoriii de folosinţă, întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol.
Sistemul trebuie să asigure:
• Evidenţa componenţei fiecărei gospodării (capul gospodăriei şi membrii acesteia);
• Situaţia terenurilor pe care le deţin, indiferent de titlu, pe categorii de folosinţă(şi modul
de utilizare);
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Evidenţa suprafeţelor cultivate cu principalele culturi si numărul de pomi pe specii;
Situaţia efectivelor de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul anului ;
Situaţia clădirilor de locuit şi celorlalte construcţii gospodăreşti;
Evidenţa mijloacelor de transport cu tracţiune animală şi mecanică ;
Situaţia tractoarelor şi maşinilor agricole ;
Să permită vizualizarea modificărilor efectuate la poziţia din Registru Agricol (data ;
modificările efectuate si persoana care a făcut modificările);
Să fie întocmită o baza de date, la care o data la 5 ani, când se schimbă registrele;
agricole să se poată completa cu numărul volumului şi poziţiei înregistrării în noul RA ;
Să se poată vizualiza şi printa date pe capitole (de exemplu nr. animale ex. vaci, porci,
cai, albine; copaci, utilaje agricole etc.);
Să se poată lucra de la 3-4 calculatoare consecutive şi să se actualizeze automat baza de
date cu user si parolă;
Să se poată printa informaţiile necesare;
Să printeze adeverinţe pentru A.P.I.A;
Să furnizeze datele necesare raportării conform Legii şi cerinţelor Direcţiei Agricole şi
Statisticii;
Căutarea în baza de date să se poată face după: nume şi prenume proprietar sau membrii
familiei sau C.N.P. sau adresa terenului, sau adresa de domiciliu;

Precizăm că modelul pentru Registrul agricol este stabilit conform art. 4 din H.G. nr. 218/2015,
modelul de Registru pentru evidenţa atestatelor de producător este stabilit în anexa 3 a Ordinului nr.
1846/2408 din 2014, iar modelul de Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor
din sectorul agricol este stabilit în anexa 3 a Ordinului 20/208 din 2015, iar aceste modele trebuie să
stea la baza programelor pentru evidenţa electronică.

Şef Serviciu,
Oana Ci
Georgescu

întocmit,
Costin Holcă
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