
 

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 clasa I, grad profesional principal  la Compartimentul de 

formare profesionala si elaborare proiecte. 

Probe stabilite: proba scrisa si interviu. 

Concursul consta in urmatoarele etape: 

- selectia dosarelor de inscriere 

- proba scrisa care se va desfasura in data de 21 octombrie 2019 , ora 10 

- interviul se va desfasura in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei 

scrise 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea postului de consilier principal: 

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in unul din 

urmatoarele domenii: agronomie - specializarea agricultură, domeniul 

horticultura - specializarea horticultură, zootehnice-specializarea zootehnie, 

medicina veterinara – specialitatea medicina veterinara. 

• vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani 

  

Dosarele de înscriere pot fi depuse la sediul instituţiei, Cluj – Napoca, str. Fagului nr. 

17,  in perioada 20.09.2019 – 09.10.2019, de luni pana joi intre orele 8 – 16 si vineri intre 

orele 8-14,30. 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele 

prevazute la art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare: 

1. formularul de inscriere, prevazut in anexa 3 (Formular inscriere concurs) 

2. curriculum vitae, modelul european 

3. copia actului de identitate 

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta 

efectuarea unor specializari si perfectionari 

5. copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea 

studiilor necesare ocuparii functiei publice 

6. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 

candidatului 

7. cazierul judiciar 

8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa 

calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia 

 

Modelul orientativ al adeverintei mentionate la punctul 5 este cel prevazut in anexa 2D  

din HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (Model adeverinta 

inscriere concurs). 



Adeverintele care au un alt format decat modelul orientativ, trebuie sa curpinda 

elemente similare celor prevazute in anexa 2D si din care sa rezulte cel putin 

urmatoarele informatii:functiile ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, 

precum si vechimea in specialitatea studiilor. 

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii 

Publice. 

 

Copiile de pe actele mentionate mai sus, se prezinta in copii legalizate sau insotite de 

documente originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre 

secretarul comisiei de concurs. 

 

Documentul prevazut la puntul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie 

raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora desfasurarii interviului, sub 

sanctiunea neemiterii actului administratvi de numire. 

 

Formularul de inscriere va fi pus la dispozitia candidatilor la momentul prezentarii 

dosarelor de concurs sau pe site-ul DAJ Cluj, de unde veti putea lua si modelul de 

adeverinta. 

Persoana de contact: Văsar Monica, consilier resurse umane, tel.0264591752, 

0751120907. 
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aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013 (publicată în Monitorul oficial 
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Atribuţiile postului:  

1.  Identifică potenţiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură; 

2.  Participă la întocmirea  programului anual de măsuri privind activităţile de promovare şi 

elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri europene si naţionale, inclusiv pentru 

zona montană;                                         

3.  Realizează activități de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de 

accesare a măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020; 

4.  Informează persoanele interesate asupra oportunităţilor și responsabilităţilor în derularea 

proiectelor cu finanţare europeană si naţională, condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească pentru accesarea fondurilor alocate; 

5.  Elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obţinerea de 

finanţare prin măsurile PNDR; 

6.  Realizează activităţi de consiliere si asistenţă tehnică pentru elaborarea planurilor de 

afaceri si a proiectelor de accesare a fondurilor europene si naţionale, inclusiv pentru 

fermierii din zona montană;                     

7.  Realizează activităţi de consiliere si asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea 

dosarelor de plăţi pentru proiectele aflate în perioada de finanţare; 

8.  Realizează activităţi de monitorizare a proiectelor aflate în perioada de implementare până 

la finalizarea acestora; 

9. Ţine evidenţa beneficiarilor si potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune 

proiecte; 



10.Întocmeste rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a 

programului anual de activităţi;  

11. Asigură legătura permanentă cu Agenţiile de plăţi (AFIR si APIA); 

12.Elaborează, multiplică si distribuie gratuit materiale informative de specialitate cu 

informaţii utile în domeniu 

13.Elaborează documentația necesară și întocmește proiecte de amenajamente   pastorale 

potrivit prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare;  Elaborează, multiplică si 

distribuie gratuit materiale informative de specialitate cu informaţii utile în domeniu; 

14. Alte activităţi solicitate de către conducerea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Cluj.       
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