Registrul Agricol

Aveţi probleme la întocmirea
situaţiilor din Registrul Agricol?

Cât teren intravilan, arabil şi păşune au comuna/satele noastre?
Ce terenuri are „David Ionel” şi cum foloseşte terenul?
Cât timp vă ia să întocmiţi un raport pentru Direcţia Agricolă?
Ce efective de animale are comuna/satele sortat pe categorii şi persoane?
Câte parcele cu ce suprafețe are „David Ionel” categorizat în arabil şi fâneață?
Cine sunt posesorii parcelelor cu CF-ul „Fn 5711, A 4711/6” în „Lanurile”?
Ale cui sunt cele 50 ha (= 160 parcele Fn 3234-3396 ) de terenuri pe „Lanurile” pentru
a fi arendate sau cumpărate de un investitor fermier?
Ce terenuri a avut „David Ionel” în 03/2014 pentru a obține subvenții APIA?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele, vi-l oferă SOBIS prin sistemul informatic, aplicația:
APLxPERT- Registrul Agricol. Soluția cuprinde pe langă capitolele din Registrul Agricol și
înregistrarea parcelelor (din Registru Parcelar, Titlu, CF), care însumat automat reﬂectă situația
cumulată din „Cap2. Terenuri” .

Aplicaţia Registrul Agricol - RA vă oferă următoarele funcţionalităţi:
Gestionează toate datele din Reg. Agricol + Parcele (vezi diagrama cu structura):
1. O <Gospodărie> are unu sau mai mulţi Membri = <Persoane>
2. O <Persoană> poate avea: <Parcele>, <Animale> şi <Utilaje>
3. Pe o <Parcelă> se pot înregistra: <Construcţii>, <Culturi> sau <Pomi>
Întroducerea unică a datelor din Registrul Agricol inclusiv date parcelare
Întocmirea automată a situaţiilor cumulat pe persoane şi gospodărie
Sortarea şi Căutarea datelor după multiple criterii: Localitate, Proprietar, Categorie de Folosinţă,
Nr. Titlu, Nr. Cadastral, Nr. CF, Bloc Fizic, Denumire, ...
Generare de Situaţii şi Rapoarte ad-hoc conform diferitelor cerinţe
Generare automată de Rapoarte Standard cerute de Autorităţi

Schiţa: Mod de lucru

Exemple funcţionalităţi
1. Exemplu: Ce terenuri are „David Ionel”?
Pe gospodărie şi membru (persoană) se centralizează toate capitolele din Registrul Agricol. Pentru „David
Ionel” în capitolul 2 „Terenuri” avem toate datele cumulate referitoare la parcele, conform Reg.Agricol
(Categoria de teren, Cod, Suprafaţa, Intravilan, Extravilan, în localitate, în alte localităţi).

Situaţia: <Cap. 2 Terenuri> generat din datele (parcele) introduse.

2. Exemplu: Cât teren arabil extravilan are satul LANURILE?
În lista <Cap2. Terenuri> avem situația terenurilor din toate comunele/satele noastre. Pentru a căuta
satul Lanurile, click dreapta cu mouse-ul în coloana <Localitate parcele> <Cauta in rezultat „Lanurilel”>.
Aplicația va aduce toate terenurile cu suprafața aferentă tipului de teren. În exemplul nostru terenul
arabil extravilan este de 16.000 m2 = 16 ha, iar suma tuturor terenurilor Intravilan ți Extravilan sunt
sumate în ultimul rând.

3. Exemplu: Sortare persoane după coloanele afişate în liste
În lista <Cap2 Terenuri> click dreapta cu mouse-ul, selectați <Cauta in rezultat “David Ionel”>. Va apărea
lista parcelelor al căror proprietar este David Ionel.

Lista parcele David Ionel

4. Exemplu: Generare Fişa Registrului Agricol pentru cetăţeni
Pentru a generera <Fișa Registrului Agricol> pentru „David Ionel” vă poziționați pe numele pesoanei şi prin
click dreapta alegeți otocoloanele afişate în liste. În lista <RA. 1 Persoane> click dreapta cu mouse-ul, selectați din <Formulare> opțiunea aferentă.

Fişa Registrului Agricol pentru „David Ionel”

Avantaje şi beneficii ale aplicației Registrul Agricol - RA
Agenţii agricoli nu mai sunt nevoiţi să introducă datele manual în Registrul Agricol şi în Caiete ca
Registrul Parcelar
Ajută la gestionarea unică a datelor: persoane, parcele, animale, utilaje
Permite accesul securizat în funcţie de grupuri şi roluri
Interfaţa este simplă şi prietenoasă folosind liste sortabile
Generează automat diferite rapoarte, cereri, situaţii pentru autorităţi şi cetăţeni
Reduce substanţial timpul de căutare date şi întocmire rapoarte
Implementare şi instruire
Adaptarea aplicaţiei la modificări legislative
Suport local prin asistenţi locali
Suport hotline şi prin internet
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