
 

A N U N Ț 

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ CLUJ 

Cluj-Napoca , Str. Fagului, nr. 17  

 
Organizează la sediul instituției concurs de recrutare în vederea ocupării unui post de 

execuție vacant, consilier cls.I, grad profesional superior la Compartimentul implementarea 

politicilor și strategiilor în agricultură, în data de 05.08.2019 ora 10,00  - proba scrisă, iar în   

08.08.2019 ora 10,00 – interviul. 

 Condiţii de participare: 

 -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Condiţii specifice: 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, repectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul agronomie - specializarea 

agricultură ori în domeniul horticultură – specializarea horticultură. 

-vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani  

Concursul se va desfașura în conformitate cu HG 611/2008/, actualizată. 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în perioada 26.06.2019-

15.07.2019. 

Bibliografia și informații suplimentare la sediul instituției și la telefon 0264591752. 

Persoana de contact: Văsar Monica, consilier resurse umane. 

         
        

Bibliografie  

 

• Constituția României, actualizată 
• Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici r2 
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – republicată  
• Ordinul MADR nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea 

operatorilor în agricultura ecologică 
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar-republicată 
• Legea nr. 348/2003 privind legea pomiculturii-republicată 
• Ordinul MADR nr. 386/2017 privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a 

terenurilor situate în extravilanul localităților 

• Ordinul MADR nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea 

categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor 

• Ordinul MADR nr.83 /2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă 

sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, 

precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de 

ameliorare a fondului funciar 

• Ordinul MADR nr.1357/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor 

situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind 

restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar 
• HG nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor 

pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti 



 

Atribuţiile postului:    
 

Implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță 

agricolă și formare profesională                   

Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură    

- înregistrează şi avizează fișele de înscriere în agricultura ecologică ale operatorilor, 

producători, procesatori, comercianți, importatori, unități de producție pentru acvacultură, 

colectori floră spontană, în conformitate cu Ordinul nr. 1253/2013; 

- înregistrează furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de 

producţie ecologică, conform Ordinului nr.900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru 

seminţe sau material vegetativ săditor, în sectorul agricultură ecologică; 

c) transmit  în format electronic la direcția de specialitate din cadrul MADR, până la data de 

30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform 

Anexei nr.10 la Ordinul MADR nr.1253/2013; 

- analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează 

autorizaţiile de cultivare a acestora; 

- întocmeşte situaţia centralizatoare a autorizaţiilor de cultivare a plantelor modificate genetic, 

pe care o transmite la MADR, până la data de 1 iunie pentru cultura principală şi până la 15 

iulie pentru cultura dublă a fiecărui an; 

- întocmeşte Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic; 

- întocmirea situaţiei centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la 

suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, transmiterea ei  structurii omoloage/similare 

din cadrul MADR, până la 15 iunie, pentru cultura principală, şi până la 1 august, pentru 

cultura dublă pentru fiecare  an; 

- întocmirea  situaţiei centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la 

suprafaţa recoltată şi producţia obţinută transmiterea ei la  structura omoloaga/similara din 

cadrul MADR, până la 1 decembrie a fiecărui an; 

- participarea  la informarea cultivatorilor privind legislaţia în domeniul OMG; 

- elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor cu privire la 

normele de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultură și 

dezvoltare rurală finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat, în colaborare cu 

autoritățile locale pentru protecţia mediului, sanitar-veterinare și fitosanitare; 

- elaborarea și punerea în aplicare a  programelor de informare şi instruire a fermierilor şi 

autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la Codul de bune practici agricole şi 

Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în 

colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului. 

- participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, 

instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în 

condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea; 

- verifică documentaţia, emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări 

din afara Uniunii Europene, întocmeşte, actualizează și transmite la MADR lista 

importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor;  

- întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul 

îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR; 

- întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură; 

-execută şi alte atribuţii dispuse de către conducerea direcţiei și MADR, cu respectarea 

legislației în vigoare 

-realizează activități de asistență tehnică beneficiarilor formelor de sprijin naționale și 

europene, în vederea respectării cerințelor, a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori și a codului de bune practici agricole 



pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră;                                                 

-realizează activități de asistență tehnică și consiliere beneficiarilor măsurilor de agro-mediu, 

climă și agricultură ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020 pentru implementarea 

anjajamentelor asumate; 

-acordă sprijin fermierilor prin informarea și asistența tehnică de specialitate pentru 

completarea corectă a cererilor unice de plată în vederea obținerii subvențiilor de la APIA, 

inclusiv pentru zona montană;                 

-asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în 

domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de 

conducere a fermelor; 

-realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea documentației specifice în vederea 

eliberării avizului consultativ necesar obținerii atestatului de producător, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol; 

- indeplineste activitatile referitoare la procedura scoaterii din circuitul agricol a terenurilor 

situate in extravilan 

- indeplineste alte sarcini ce-i revin prin acte normative sau care ii sunt repartizate de 

conducerea Directiei pentru Agricultura Judeteana  Cluj. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


