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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                                       ANEXA NR. 3 
                                                       la Hotărârea nr. 94 din 29.07.2010   
 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CAMEREI AGRICOLE A JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI 

 
Capitolul I   

DISPOZITII GENERALE 
 
  Art.1. – Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi se înfiinţează în baza prevederilor Legii administraţiei 
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 
  Art.2. – Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi este o instituţie publică descentralizată, cu personalitate 
juridica, aflată in subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă. 
  Art.3. – Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale în 
vigoare şi prezentului regulament. 
  Art.4. –  Sediul Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi este în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea 
Bucureşti nr. 26, bl. D3, et. 1, judeţul Călăraşi. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, etc., vor conţine 
denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului. 
 

Capitolul II  
OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 
  Art.5. - (1) Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi, funcţionează ca instituţie publică abilitată pentru 
acordarea de consultanţă agricolă, având ca obiect de activitate următoarele: 

a) pregătirea pentru integrarea în Uniunea Europeană a populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole, 
piscicole, silvice şi de diversificare a activităţilor din mediul rural;  

b) diseminarea prevederilor legislative armonizate cu cele ale Uniunii Europene; 
c) promovarea în rândul populaţiei rurale a programelor de dezvoltare rurală;  
d) acordarea de asistenţă şi consultanţă tehnică pentru accesarea rapidă a fondurilor structurale, a sistemului 

de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare;  
e) pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul agricol, silvic şi piscicol a populaţiei din mediul 

rural;  
f) organizarea unui sistem informaţional eficient prin activităţi de editare, multiplicare, difuzare a 

materialelor de specialitate, realizarea de filme, emisiuni radio-TV si a altor materiale audio-vizuale. 
(2) În funcţie de necesităţi, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi, poate avea ca obiect şi alte 

activităţi decât cele prevăzute la alin. (1). 
Art.6. - În vederea realizării obiectivului de activitate prevăzut la art. 5, Camera Agricolă a Judeţului 

Călăraşi are următoarele atribuţii:  
a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă; 
b) întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu 

consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 
  c) furnizează formare profesională de specialitate în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau 
private; 
  d) asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii conexe; 
  e) sprijină organizare şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor de produs; 
  f) 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; 
  g) susţin şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică 
noi surse de finanţare; 
  h) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea 
de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; 
  i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil; 
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  j) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a 
produselor locale şi a celor ecologice; 
  k) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii 
agriculturii şi cercetării aplicative; 
  i) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice 
descentralizate; 
  m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de 
competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 
 

Capitolul III 
Patrimoniu Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi 

 
(1) Patrimoniul iniţial al instituţiei va fi constituit prin preluarea patrimoniului Oficiului Judeţean de 

Consultanţă Agricolă Călăraşi  
(2) Patrimoniul Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, 

donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea 
unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau 
privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.   
  (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi se 
gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de 
protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora. 
        

  CAPITOLUL IV 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 
Art. 8. –Bugetul Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi este constituit din venituri proprii şi subvenţii 

acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
  Art. 9. - Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi are gestiune proprie, buget de venituri şi cheltuieli propriu 

(aprobat de Consiliul Judeţean Călăraşi), încheie balanţa proprie şi darea de seamă trimestrială privind execuţia 
bugetară.  

Art.10. – Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi legate de obiectul de activitate, aducătoare 
de profit precum şi din alte surse. 

 
CAPITOLUL V 

Personalul şi conducerea 
 
  Art.11. – (1) Personalul Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi se constituie din personalul existent la 
Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Călăraşi şi se structurează în personal de conducere şi de specialitate. 
                               (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi, se realizează în condiţiile Codului Muncii al României, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

                   (3) Atribuţiile personalului încadrat sunt cele prevăzute în fişele posturilor care vor fi elaborate 
în urma redistribuirii personalului din cadrul Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Călăraşi. 
                              (4) După redistribuirea personalului, posturile vacante vor fi scoase la concurs, în condiţiile 
legii. 

 Art.12. – (1) Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi este condusă de un Director executiv care are 
următoarele atribuţii principale: 

a) răspunde in faţa Consiliului Judeţean Călăraşi şi a Preşedintelui acestuia de întreaga activitate a 
instituţiei publice; 

b) prezintă Consiliului Judeţean si preşedintelui acestuia rapoarte si informări periodice, cu privire la 
activitatea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi; 
   c) coordonează şi controlează activitatea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi; 
   d) angajează prin semnătura sa, instituţia publică in relaţii cu terţii, în limitele stabilite prin actele 
normative in vigoare; 

e) angajează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu de muncă ale 
personalului din subordine, cu respectarea prevederilor legislaţiei în materie, în vigoare; 
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f) aproba regulamentul de ordine interioara şi orice alte norme privind disciplina tehnică, economică, 
ecologică, sanitară, administrativă, etc.; 

g) premiază sau sancţionează personalul din subordine; 
h) aprobă documentele financiar – contabile ale instituţiei; 
i) asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul instituţiei; 
j) aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuităţii pentru perfecţionarea şi specializarea 

personalului; 
k) aprobă concediile legale de odihnă ale personalului; 
l) răspunde în faţa Consiliului Judeţean Călăraşi pentru îndeplinirea programului propriu de management 

general al instituţiei;  
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliului Judeţean Călăraşi şi răspunde de modul de 

realizare al acestora; 
n) ia orice alte măsuri, în limita prevederilor legale în vigoare pe care le consideră necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii generale şi specifice ale instituţiei; 
o) răspunde de utilizarea raţională a forţei de muncă în unitate; 

  p) ia masuri pentru folosirea integrală a timpului de muncă; 
r) aplică respectarea prevederilor actelor normative in vigoare; 
s) stabileşte şi asigură necesarul de salariaţi pe meserii, funcţii şi specialităţi, pentru realizarea 

programului stabilit; 
ş) asigură recrutarea, selecţia şi promovarea profesională a personalului în funcţie de competenţă; 

  t) orice alte atribuţii prevăzute de lege. 
            (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii. 

  (3) Documentele elaborate ca urmare a exercitării atribuţiilor Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi se 
semnează, de către alţi salariaţi, în baza unei împuterniciri date de directorul executiv, conform dispoziţiilor legale. 

Art.13. – (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul executiv este ajutat de un director executiv adjunct.  
            (2) Directorul executiv adjunct se subordonează Directorului executiv şi îndeplineşte următoarele 

atribuţii principale: 
 a) este înlocuitorul de drept al directorului executiv, exercitând în această calitate atribuţiile ce revin 
acestuia şi răspunde de activitatea instituţiei în perioada de timp cât acesta lipseşte; 
 b) coordonează, conduce şi răspunde de modul în care se desfăşoară activitatea Compartimentul Elaborare, 
Implementare şi Evaluare Proiecte, a Camerelor Locale Agricole şi a Compartimentului Extensie, Consultanţă şi 
Promovare Forme Asociative; 
 c) întocmeşte şi actualizează fişele postului pentru salariaţii instituţiei; 
 d) controlează circulaţia, păstrarea, arhivarea documentelor şi respectarea confidenţialităţii datelor; 
 e)  răspunde în faţa directorului executiv pentru activitatea desfăşurată; 
 f) evaluează activitatea compartimentelor de specialitate de care răspunde prin rapoarte şi informări; 
 g) participă cu specialiştii compartimentelor de specialitate la elaborarea de cercetări, studii, proiecte, 
aplicaţii; 
 h) organizează acţiunilor gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire 
profesională;  
 i) sprijină organizare şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor de produs; 
             j) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de directorul executiv, specifice funcţiei pe care o ocupă, conform 
legii. 

 
CAPITOLUL VI 

Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor de specialitate  
din cadrul Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi 

 
  Art. 14. - (1) Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi este organizată în compartimente. birouri şi camere 
locale agricole. 

                 (2) În subordinea directă a Directorului executiv se află Compartimentul Juridic şi Resurse 
Umane, Instruire şi Pregătire Profesională, Compartimentul Relaţii Publice, Informare şi Comunicare, 
Compartimentul Buget Finanţe, Contabilitate, Venituri Proprii, Compartimentul Audit Public Intern şi 
Compartimentul Achiziţii Publice. 

 
Secţiunea 1 

Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Instruire şi Pregătire Profesională 
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Art. 15. -  Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Instruire şi Pregătire Profesională este în subordinea 

directă a directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
1. acordă asistenţă juridică compartimentelor din structura Camerei Agricole Judeţene Călăraşi; 
2. participă efectiv la întocmirea deciziilor directorului executiv; 

             3. avizează pentru legalitate documentele întocmite de conducerea şi personalul de specialitate al   
instituţiei publice; 

    4. asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi în cauzele ce se află în 
curs de soluţionare la instanţele competente; 

    5. asigură informarea şi documentarea juridică a compartimentelor de specialitate ale Camerei Agricole a 
Judeţului Călăraşi; 

          6. avizează contractele încheiate de Camera Agricolă Judeţeană Călăraşi; 
          7. colaborează cu personalul de specialitate în vederea întocmirii, modificării şi completării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al instituţiei; 
          8. întocmeşte în condiţiile legii, statul de funcţii, organigrama şi determină numărul de personal al 

aparatului de specialitate al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi; 
          9. colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de organizarea 

locurilor de muncă, normarea muncii şi salarizarea ei, încadrare, promovare şi perfecţionarea pregătirii profesionale; 
          10. propune numărul personalului de deservire generală care să asigure condiţii corespunzătoare 

desfăşurării activităţii compartimentelor de specialitate; 
   11. asigură aplicarea legislaţiei muncii privind salarizarea, condiţiile de muncă, timpul de muncă şi de 

odihnă; 
   12. fundamentează fondul de salarii, pe fiecare an şi etapă de lucru; 
   13. gestionează numărul de ore suplimentare ce pot fi efectuate de unele categorii de personal, cu 

respectarea prevederilor legale; 
    14. urmăreşte ca activitatea de organizare a muncii în cadrul compartimentelor să se desfăşoare în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  
    15. urmăreşte ca toate cheltuielile efectuate cu plata salariilor şi  altor drepturi salariale să se încadreze în 

alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop; 
    16. organizează activităţile legate de desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
    17. verifică prin sondaj, prezenţa la program; 
    18. întocmeşte pe baza condicilor de prezenţă, pontajele lunare, gestionează şi completează carnetele de 

muncă ale personalului din aparatul propriu; 
     19. eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru atestarea calităţii de angajat; 
     20. supune spre aprobare programarea concediilor de odihnă anuale şi ţine evidenţa efectuării acestora, 

conform legislaţiei în vigoare; 
              21 întocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi asigură vizarea acestora; 

           22. întocmeşte formele legale în caz de angajare, delegare, detaşare, sancţionare disciplinară şi alte lucrări 
în acest domeniu, conform legislaţiei muncii; 

           23. întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale pentru personalul instituţiei; 
           24. ridică şi predă zilnic corespondenţa; 
           25. gestionează arhiva instituţiei şi eliberează copii de pe documentele arhivate; 
           26. dactilografiază documente şi acte administrative; 

             27. ţine evidenţa corespondenţei intrate în direcţie şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termen; 
     28. colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Camerei Agricole a Judeţului 

Călăraşi; 
     29. organizează cursuri de calificare, instruire şi specializare a producatorilor agricoli prin instituţii de 

învăţământ, institutii de cercetare agricolă, agenţi economici din agricultură sau din alte domenii, după caz; 
     30. elaboreaza si transmite Agentiei Nationale de Consultanta Agricola programul anual de masuri 

privind activitatile de instruire, perfecţionare şi formare profesională în funcţie de nevoile identificate în teritoriu; 
      31. întocmeste documentaţia necesară pentru aprobarea cursurilor de instruire, calificare şi specializare 

conform Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţă şi formare profesională 
destinate agricultorilor; 

      32. acordă consultanţă conform atribuţiilor şi completează registrul special de evidenţă. 
                33. primeşte şi îndeplineste orice sarcină suplimentaăa emisă prin decizie a directorului executiv. 
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Secţiunea a 2 –a 
Compartimentul Buget Finanţe, Contabilitate şi Venituri Proprii 

 
Art.16. - Compartimentul Buget Finanţe, Contabilitate şi Venituri Proprii este în subordinea directă a 

directorului executiv şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
1. organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite prin buget, drept alimentare cu mijloace 

băneşti, pentru executarea cheltuielilor proprii; 
2. întocmeşte toate documentele de plată privind cheltuielile curente şi cheltuielile de investiţii din 

bugetul propriu sau alte fonduri extrabugetare; 
3. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a 

creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este 
cazul; 

4. organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a 
decontărilor cu bugetul propriu; 

5. urmăreşte înregistrarea operaţiunilor de casare a bunurilor de natura obiectelor de inventar si  a 
mijloacelor fixe; 

6. întocmeşte documentele de plată a salariilor personalului instituţiei; 
7. primeşte, verifică, analizează şi centralizează dările de seamă contabile privind execuţia bugetului;  
8. întocmeşte, în colaborare cu Compartimentul buget şi urmărire venituri, conturile lunare de execuţie a 

bugetului instituţiei; 
9. întocmeşte dările de seamă contabile centralizate privind execuţia bugetului instituţiei; 
10. întocmeşte, în colaborare cu Compartimentul buget, bilanţurile trimestriale şi anuale; 
11. colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Camerei Agricole a Judeţului 

Călăraşi; 
12. efectuează raportarea operativă şi lunară a cheltuielilor către Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Călăraşi; 
13. întocmeşte şi prezintă ordonatorului principal de credite contul anual de execuţie al bugetului, potrivit 

legii; 
14. pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli; 
15. verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului 

instituţiei; 
16. urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în buget, cât şi din fonduri extrabugetare şi informează 

periodic despre modul de realizare al acestora, propunând măsuri necesare ce trebuie luate atunci când se constată 
că acestea nu se realizează potrivit prevederilor legale; 

17. organizează si conduce evidentele conturilor 8060, 8066, 8067; 
18.  întocmeşte rapoarte de specialitate privind activitatea de preţuri şi tarife; 
19. urmăreşte încasarea surselor de venituri curente Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi, conform 

legislaţiei în vigoare; 
20. asigură măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, carburanţilor, a apei 

şi a altor materiale de consum; 
   21. răspunde de buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţie a autoturismelor din 
dotare, asigurând folosirea raţională a acestora; 
   22. organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birourile şi celelalte spaţii aflate în administrarea 
instituţiei; 

23. asigură corecta gestionare, depozitare şi conservare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar de mică 
valoare sau scurtă durată, a materialelor, rechizitelor, carburanţilor şi lubrefianţilor, conform prevederilor legale; 

24. întocmeşte evidenţa tehnic–operativă a bunurilor intrate în gestiunea instituţiei; 
   25. ţine evidenţa şi semnează pentru eliberarea foilor de parcurs; 
   26. urmăreşte starea tehnică a mijloacelor de transport auto ale instituţiei; 
   27. face propuneri pentru înlocuirea mijloacelor auto cu durată normată de funcţionare expirată; 
   28. urmăreşte în timp starea mijloacelor fixe, făcând propuneri de casare a celor cu durată normată 
expirată; 
   29. asigură buna funcţionare şi întreţinerea instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire, aer condiţionat şi 
de telefonie; 

30. asigură întreţinerea şi service pentru utilajele aferente instalaţiilor mai sus menţionate; 
31. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei; 
32. execută şi alte sarcini dispuse de Directorul executiv. 
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Secţiunea a 3-a 

Compartimentul Achiziţii Publice 
 

Art. 17 - Asigura realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si de servicii ale Camerei Agricole a Judeţului Calarasi, precum şi modalităţile de 
soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise in legătura cu aceste proceduri, conform Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

1. întocmeşte dosarul de achiziţii publice pentru fiecare contract atribuit sau acord cadru încheiat, precum si 
pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic; 

2. asigura publicarea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire privind achiziţiile publice si 
acordurile - cadru către operatorul S.E.A.P. (Sistem electronic de achiziţii publice), utilizând în acest sens numai 
mijloace electronice; 

3. asigură promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi 
nediscriminatoriu, transparenţa şi integritatea procesului de achiziţie publică; 

4. asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice, prin aplicarea corectă a procedurilor de atribuire; 
5. îşi asuma responsabilitatea atribuirii contractelor de achiziţie publică; 
6. întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi le transmite către Autoritatea 

Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 
7. întocmeşte banca de date a achiziţiilor publice si concesiunilor de lucrări publice si servicii ale Camerei 

Agricole a Judeţului Călăraşi.”  
8. ia măsuri pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente şi capitale a sediului Camerei 

Agricole a Judeţului Călăraşi şi instalaţiilor aferente acestuia, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din 
administrarea Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi; 
            9. asigură aprovizionarea instituţiei cu rechizite, materiale de întreţinere, alte materiale si servicii, piese de 
schimb pentru maşinile din dotare; 
           10. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi; 
           11.  execută şi alte sarcini dispuse de Directorul executiv Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi. 
 

Secţiunea a 4 –a 
Compartimentul Relaţii Publice, Informare şi Comunicare 

 
Art.18 - Compartimentul Relaţii Publice, Informare şi Comunicare este în subordinea directă a 

directorului executiv şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 
1. asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare si documentare pentru accesul publicului la 

informaţiile de interes public difuzate din oficiu, conform Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. asigură asistenţă la cerere şi analizează o prezentare a informaţiilor de interes public intr-o forma 
accesibilă, scrisă, care să faciliteze persoanelor fizice sau juridice informaţiile solicitate; 

3. realizează şi asigură publicarea ziarului propriu al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi, a broşurilor, 
foilor volante, care cuprind informaţii de interes public comunicate din oficiu, conform legii; 

4. asigură redactarea comunicatelor de presă, informaţii catre presă, anunţurile, invitaţiile si articolele 
referitoare la actvitatea camerei Agricole a Judeţului Călăraşi şi Camerelor Locale Agricole pe care le transmite 
posturilor de radio, televiziune, presei scrise si Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

5. ţine legătura cu reprezentanţii mass-media cărora le solicită prezenţa la activităţile din teren, la 
intalnirile cu grupurile vizate; 

6. asigură popularizarea programelor nationale, europene si internationale de dezvoltare din 
responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

7. acordă consultanţă si înregistrează în registrul special de evidenţă ori de cate ori este nevoie, cu 
informaţiile din domeniul agricol furnizate la cerere; 

8. gestionează şi distribuie, către specialiştii camerelor locale agricole şi producătorii agricoli, a 
publicaţiilor de specialitate primite de la A.N.C.A.; 
   9. asigură îmbunatăţirea permanentă a cunoştintelor legate de formele asociative, in special modificările 
legislative şi specializarea continuă in acest domeniu prin diverse căi: participare la traininguri, consultare de 
materiale informative, cărţi, broşuri, ghiduri, manuale, site-uri, reviste etc. 
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Secţiunea a 5-a 
Compartiment Audit Public Intern 

 
Art.19 - Compartimentul Audit Public Intern este în subordinea directă a directorului executiv şi 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 
  1. exercită control asupra tuturor activităţilor desfăşurate de instituţia publică, a fondurilor publice 

gestionate de aceasta, în baza unei finanţări realizate de către Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi; 
  2. certificarea anuală a bilanţului contabil şi a costului de execuţie bugetară; 
  3. examinarea legalităţii, regularităţilor şi conformităţii operaţiunilor, identificând erorile, risipa, 

gestiunea defectuoasă şi fraudele şi această bază, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi 
sancţionarea celor vinovaţi; 

  4. examinarea sistemului contabil şi a fiabilităţii acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune 
şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute; 

  5. examinarea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, 
organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; 

  6. evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul 
instituţiei utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea 
rezultatelor obţinute; 

  7. identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel 
de sisteme şi propune directorului executiv măsuri de optimizare a activităţii; 

  8. va efectua inspecţii de audit public intern, ori de câte ori apar riscuri interne de natură economică şi 
financiară, structural sau funcţional şi de sistem, luându-se măsuri pentru acoperirea lor; 

  9. va îndeplini orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei. 
 

Secţiunea a 6-a 
Compartiment Elaborare, Implementare şi Evaluare Proiecte 

 
Art.20 - Compartiment Elaborare, Implementare şi Evaluare Proiecte se află în subordinea directorului 

executiv adjunct şi are următoarele atribuţii: 
1. întocmeşte proiecte in toate domeniile agricole pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;     
2. dezvoltă legături de colaborare cu Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit precum şi cu 

Birourile Regionale; 
3. dezvoltă legături de colaborare cu unităţi bancare şi cu unităţi specializate de garantare a creditelor; 
4. ţine evidenţa beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte; 
5. primeşte şi îndeplineşte orice sarcină suplimentara emisă prin decizie eliberată de conducătorul unităţii. 
 

Secţiunea a 7-a 
Compartimentul Extensie, Consultanţă şi Promovare Forme Asociative 

 
Art.21. - Compartimentul Extensie, Consultanţă şi Promovare Forme Asociative se află în subordinea 

directorului executiv adjunct şi are ca atribuţii: 
1. sprijinirea, coordonarea şi monitorizarea înfiinţării loturilor demonstrative şi comparative în domeniul 

plantelor de câmp, evaluarea impactului acestora asupra exploataţiilor agricole din judeţ; 
2. asigură colectarea, prelucrarea si difuzarea informaţiilor privind aplicarea programelor de finanţare 

nationale, europene si internaţionale din responsabilitatea M.A.D.R. şi a instrumentelor de intervenţie pe piaţă de 
care agricultorii pot beneficia; 

3. diseminează rezultatele loturilor demonstrative, utilizând publicaţii scrise şi baza de date; 
4. ţine evidenţa bazei de date în domeniul vegetal: exploataţii agricole, furnizori de imput-uri în vederea 

realizării unui sistem informaţional în agricultură; 
5. promovează agricultura ecologică, ţine evidenţa bazei de date cu exploataţiile cu specific ecologic; 
6.  participă la derularea proiectelor de agricultură ecologică; 
7. promovează în rândul fermierilor formele asociative precum: asociaţii profesionale, interprofesionale, 

cooperative, grupuri de producători (modul de organizare, avantajele asocierii), informează despre sprijinul 
guvernamental şi al U.E., acordat în domeniul vegetal; 

8. difuzează informaţii despre preţurile din pieţe, târguri şi oboare; 



 8

9. acordă consultantă şi completează în registrul de evidentă informaţiile din domeniul vegetal, furnizate 
la cerere; 

10. primeşte si îndeplineşte orice sarcină suplimentară emisă prin decizie a directorului executiv. 
 

Secţiunea a 8-a 
Camerele Locale Agricole 

 
Art.22 - Camerele Locale Agricole se află în subordinea directorului executiv adjunct şi are ca atribuţii: 
1. elaborarează şi utilizează metode de consultanţă adecvate pentru răspândirea informaţiilor (consultanţă 

individuală, consultantă orientată către grupuri, organizarea de demonstraţii regulate la fermă, organizarea de zile in 
teren, etc,); 

2. realizează la nivel comunal grupuri vizate şi liderii de opinie ale acestora folosind ca principal criteriu 
orientarea catre piaţă; 

3. identifică şi defineşte problemele urgenţe ale fermierilor şi grupurilor de fermieri; 
4. realizează transferul tehnologic de la cercetare, universităţti şi ferme mai avansate către alte ferme, prin 

exploataţii agricole model; 
5. introduce principii şi forme de calcul economic şi recomandă ca fermierii să menţină sau să 

îmbunataţească profitabilitatea fermei proprii; 
6. organizează demonstraţii la ferme (loturi demonstrative) la culturile care sunt de maximă importanţă în 

comună; 
7. organizează zile de informare a producătorilor cu privire la subiecte cum ar fi: aplicarea programelor de 

finanţare naţionale, europene şi internaţionale din responsabilitatea M.A.D.R. şi a instrumentelor de intervenţie pe 
piaţă de care agricultorii pot beneficia; 

8. acordă consultanţă tehnică, economică şi legislativă pe domenii de specialitate în localităţile judeţului:  
9. promovează in rândul fermierilor formele asociative (modul de organizare, avantajele asocierii, 

sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producatori, etc.); 
10. informează producătorii agricoli privind legislaţia naţională, normele europene, alte aspecte tehnice si 

juridice pe care agricultorii trebuie să le respecte, precum şi îndrumarea în vederea alinierii la aceste norme; 
11. diseminează rezultatele cercetării ştiinţifice de utilitate pentru producători, utilizând publicaţii scrise si 

baza de date; 
12. furnizează producătorilor agricoli informaţii cu privire la imput-uri şi posibilităţi de valorificare a 

producţiei; 
13. contribuie cu materiale de specialitate la publicaţiile editate de Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi, 

la publicaţiile de interes naţional; 
14. popularizează în teritoriu  programul de finanţare nerambursabilă Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.), identifică potenţialii beneficiari pe care îi îndrumă către Camera Agricolă a 
Judeţului Călăraşi; 

15. ţine evidenţa bazei de date, la nivelul Camerelor Locale Agricole, a exploataţiilor agricole, a 
furnizorilor de imputuri, în vederea realizării unui sistem informaţional in agricultură; 

16. întocmirea de programe şi rapoarte lunare de activitate catre Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi; 
17. alcătuirea colecţiilor de ziare, reviste şi alte publicaţii primite; 
18. primeşte şi îndeplineşte orice sarcină suplimentară emisă prin decizie eliberată de directorul executiv. 
 

CAPITOLUL XII 
Dispoziţii finale 

 
Art. 23 – (1) Prezentul Regulament se modifică şi se completează de drept conform actelor normative în 

vigoare. 
  (2) În temeiul prezentului Regulament, Directorul executiv al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi 

elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. 
(3) Orice modificare şi/sau completare a prezentului Regulament vor fi supuse votului Consiliului 

Judeţean Călăraşi, la propunerea Directorului executiv al Camerei Agricole a Judeţului Călăraşi.  
 

  VICEPREŞEDINTE,                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 
ing. Liviu VÎRTEJANU                Dumitru TUDONE 


