
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare,

a organigramei, statului de func ii i a structurii activit ilor specifice
prin care se realizeaz  veniturile proprii ale Camerei Agricole a jude ului Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Camerei Agricole a jude ului Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-
financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

Pe baza hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 5/2010 privind înfiin area Camerei Agricole a
jude ului Maramure ;

inând cont de dispozi iile H.G. nr. 1609/2009 privind înfiin area Camerei Agricole jude ene prin
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultan  jude ene, aflate în subordinea Agen iei Na ionale de
Consultan  Agricol ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b) i c) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  regulamentul de organizare i func ionare a Camerei Agricole a jude ului
Maramure , conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  organigrama Camerei Agricole a jude ului Maramure , conform anexei 2 la prezenta
hot râre.

Art.3. Se aprob  statul de func ii a Camerei Agricole a jude ului Maramure , conform anexei 3 la
prezenta hot râre.

Art.4. Se aprob  structura activit ilor specifice prin care se realizeaz  veniturile proprii ale Camerei
Agricole Maramure , conform anexei nr, 4 la prezenta hot râre.

Art.5. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Economice;
- Camerei Agricole a jude ului Maramure ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 10 februarie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                                           SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                                      Dumitru Dumu a
Baia Mare,  10 februarie 2010
Nr. 11
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 11 din 10 februarie 2010

REGULAMENT
de organizare si func ionare a Camerei Agricole Jude ene Maramure

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art.1 - (1) Camera Agricola Jude ean  Maramure  este institu ie public  descentralizata de interes
jude ean, cu personalitate juridic , in subordinea Consiliului Jude ean Maramure  si în coordonarea tehnico-
metodologic  a Agen iei Na ionale de Consultan  Agricol .
(2) Camera Agricola Jude ean  Maramure  are sediul în municipiul Baia Mare str. Gh Sincai nr.46, jude ul
Maramure .

CAPITOLUL II
Atributii principale ale Camerei Agricole Jude ene Maramure

Art.2 - Camera Agricol  Jude ean  Maramure  are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza planul judetean de servicii de consultanta agricola, cu consultarea Agentiei Nationale de
Consultanta Agricola, si asigura aplicarea acestuia;
b) intocmeste planul judetean de formare profesionala, pe baza solicitarilor si a prognozelor, cu consultarea
Agentiei Nationale de Consultanta Agricola;
c) furnizeaza formare profesionala de specialitate, in colaborare cu institutiile specializate, publice sau private.
d) asigura informare si consultanta agricola pentru lucratorii din domeniile agriculturii si conexe.
e) sprijina organizarea si consolidarea formelor asociative si a filierelor pe produs.
f) asigura asistenta tehnica de specialitate tuturor persoanelor care desfasoara activitati in domeniile agricole
si conexe in aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a fermelor.
g) sustine si asigura activitatea de inovare in domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifica noi
surse de finantare.
h) asigura asistenta tehnica la intocmirea documentatiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de
sprijin financiar din fonduri nationale sau europene;
i) organizeaza seminarii, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil.
j) se implica in promovarea produselor si serviciilor din domeniile agriculturii si conexe, inclusiv a produselor
locale, traditionale si a celor ecologice.
k) colaboreaza cu institutiile din domeniul cercetarii agricole in scopul cresterii competitivitati agriculturii si
cercetarii aplicative;
l) implementeaza standardele minime de calitate si standardele minime de cost pentru serviciile publice
descentralizate;
m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de
competenta, cu consultarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola.

Art.3 - Agentia Nationala de Consultanta Agricola asigura coordonarea tehnico-metodologica a
Camerei Agricole Judetene Maramures, acorda sprijin si consultanta de specialitate acesteia in vederea
realizarii obiectivelor.
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CAPITOLUL III
Patrimoniu, finantare

Art.4 - Patrimoniul Camerei Agricole Judetene Maramures este cel preluat de la Oficiul Judetean de
Consultanta Agricola, in baza protocolului de predare-preluare, potrivit Hot rârii Guvernului nr.1.609/2009,
conform ultimului bilant contabil cu obligativitatea pastrarii destinatiei si functionalitatii.

Art.5 – (1) Finan area cheltuielilor curente i de capital pentru Camera Agricola Judeteana
Maramures se asigur  din veniturile proprii ale acesteia si subven ii de la bugetul de stat.
(2) Subven iile de la bugetul de stat se asigur  prin transferuri de la bugetul de stat c tre bugetele locale, prin
bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, i sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca
anex  la bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, repartizate pe jude e.

Art.6 - Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Judetene Maramures, cuantumul tarifelor,  se aproba prin hotarari ale Consiliului Judetean, cu respectarea
legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorica, personalul si conducerea Camerei Agricole Judetene

Art.7 – Pentru realizarea atributiilor, potrivit reglementarilor legale si prezentului Regulament, Camera
Agricola Judeteana Maramures dispune de organigrama proprie compusa din urmatoarele structuri functionale
de specialitate si auxiliare:
Serviciu financiar- contabil, constituit din:

• Compartimentul  buget, finante, contabilitate si venituri proprii.
• Compartimentul elaborare, implementare si evaluare proiecte.
• Compartimentul juridic si resurse umane.
• Compartimentul audit public intern.

• Compartimentul extensie consultanta si forme asociative.
• Compartimentul relatii publice si comunicare.
• Compartimentul instruire si pregatire profesionala.
• Compartimentul centre teritoriale agricole
• Compartimentul deservire.

Art.8 – Organigrama si statul de functii se fundamenteaza de catre directorul executiv al Camerei
Agricole Judetene Maramures si se aproba de catre Consiliul Judetean, potrivit legii.
 Art.9 – (1) Personalul Camerei Agricole Judetene Maramures este format din func ionari publici i
personal contractual.
              (2) Raporturile de serviciu, drepturile i obliga iile func ionarilor publici din cadrul Camerei Agricole
Judetene Maramures sunt reglementate de Statutul func ionarilor publici, aprobat prin Legea nr.188/1999,
republicat , cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a
functionarilor publici, republicata, precum si de celelalte norme legale specifice func ionarilor publici din
sectorul bugetar.
            (3) Personalului contractual din cadrul Camerei Agricole Judetene Maramures ii sunt aplicabile
prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea 53/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii
nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, precum si
celelalte reglementari legale specifice personalului contractual din sectorul bugetar.

Art.10 - (1) Camera Agricola Judeteana Maramures este condusa de catre un director executiv,
functionar public de conducere, in conditiile legii si prezentului Regulament.

              (2) Directorul executiv al Camerei Agricole Judetene Maramures este numit prin Hotararea
Presedintelui  Consiliul Judetean,  potrivit legii.
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Art.11 – (1) Directorul executiv al Camerei Agricole Judetene are, in principal, urmatoarele atributii si
raspunderi:
1.organizeaz , conduce, coordoneaz , îndrum , controleaz i r spunde de întreaga activitate a Camerei
Agricole Jude ene Maramures.
2. gestioneaza patrimoniul unitatii si raspunde de integritatea lui, potrivit legii;
3. exercita atributiile ordonatorului tertiar de credite;
4. fundamenteaza bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii si raspunde de executie, dupa aprobarea acestuia
de catre Consiliul Judetean;
5. fundamenteaza organigrama si statul de functii si le supune spre aprobare Consiliului Judetean;
6. selecteaza, angajeaza, promoveaza, salarizeaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul;
7. aproba regulamentul intern, fisele posturilor;
8. reprezinta juridic unitatea si incheie acte juridice in numele acesteia, potrivit legii;
9. coordoneaz  procesul de cooperare cu alte camere agricole jude ene în vederea asigur rii îndeplinirii
atribu iilor i responsabilit ilor camerei în conformitate cu obiectivele i priorit ile regionale i na ionale în
domeniu;
10. urm re te implementarea legisla iei i politicilor agricole la nivel local stabilite de c tre Agentia Nationala
de Consultanta Agricola si celelalte organe de specialitate;
11. coordoneaz  activit ile pentru fundamentarea strategiilor i politicilor sectoriale agricole armonizate cu
acquis-ul comunitar i bazate pe conceptul de dezvoltare durabil , care revin compartimentelor din subordine;
12. coordoneaz  activit ile legate de programe, proiecte interna ionale i de parteneriate în proiecte de
interes public;
13. îndrum i monitorizeaz  realizarea ac iunilor de consultan  agricol  conform legii;
14. organizeaz  un sistem informa ional eficient prin ac iuni de popularizare, asisten  tehnic  de specialitate,
elaborare de studii i materiale informative de specialitate;
15. organizeaz , coordoneaz i controleaz  activit ile de consultan  agricol , r spunde de realizarea
strategiilor anuale de consultan i formare profesional i a programelor de activitate la nivel de institu ie;
16. asigur  informarea agricultorilor cu privire la tehnologiile de cultur , diseminarea rezultatelor cercet rii cu
utilitate pentru produc tori, realizarea câmpurilor de încercare i a loturilor demonstrative, precum i
diseminarea rezultatelor activit ii de extensie în general;
17. colaboreaz  cu sucursalele locale ale Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur i cu ale Agen iei
de Pl i pentru Dezvoltarea Rural i Pescuit, facilitând canalizarea informa iilor, din partea acestora, c tre
beneficiarii din mediul rural i sprijinându-i în preg tirea documenta iilor necesare pentru accesarea fondurilor
i a programelor acestor institu ii;

18. organizeaz , coordoneaz i controleaz  activitatea de consultan  agricol i r spunderea de realizarea
în practic  a programelor de instruire i formare profesional ;
19. r spunde de realizarea programelor i proiectelor de dezvoltare i de asisten  financiar ;
20. coordoneaz  activitatea de evaluare a cursurilor de formare profesional  a produc torilor agricoli, a
cursurilor de perfec ionare a preg tirii profesionale a speciali tilor din agricultur i a cursurilor de formare a
formatorilor;
21. colaboreaz  cu serviciile de consultan  din cadrul institutelor i sta iunilor de cercetare, al institu iilor de
înv mânt agricol (Oficiile Zonale Universitare de Consultan  Agricol ), cu asocia iile de produc tori,
societ i agricole i de industrie alimentar , asocia ii i funda ii pentru realizarea de activit i de instruire i
formare profesional ;
22. întocme te rapoarte privind activitatea depus , pe care le prezint  Consiliului Jude ean;
23. indeplineste si alte atributii si raspunderi ce deriva din norme legale, hotarari ale Consiliului Judetean si
dispozitii ale ordonatorului principal de credite;
               (2) In realizarea atributiilor prevazute la alin.(1), Directorul executiv al Camerei Agricole Jude ene
Maramures emite dispozitii care devin obligatorii dupa aducerea la cunostinta.
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CAPITOLUL V
Atributiile structurilor functionale din cadrul Camerei Agricole Judetene Maramures

Art.12 Serviciul financiar-contabil, realizeaz , în principal, urm toarele atribu ii:
1. Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Judetene Maramures pe care il

inainteaza directorului executiv al institutiei pentru a fi prezentat spre aprobare Consiliului Judetean
Maramures;

2. Verific i r spunde de corectitudinea întocmirii actelor justificative, de încas ri i pl i ce se
efectueaz  prin conturi curente, inclusiv de întocmirea ordinelor de plat  a salariilor, a cheltuielilor
materiale si de capital;

3. Intocme te ordine de plat  pentru furnizori în baza contractelor încheiate, dup  efectuarea recep iei
cantitative i calitative a m rfurilor i serviciilor prestate, inclusiv pentru viramentele c tre stat privind
salariile;

4. Urm re te modul în care se achizi ioneaz  bunurile materiale i în care se presteaz  serviciile de
tre furnizori, precum i modul în care s-a efectuat recep ia cantitativ i calitativ  a tuturor

materialelor i prest rilor de servicii;
5. Urm re te alocarea fondurilor pentru salarii, materiale, investi ii i pentru ac iunile prev zute de

Ordonanta Guvernului nr.61/1998 privind finan area ac iunilor de consultan ;
6. Intocme te i transmite lista cu privire la alimentarea cardurilor i asigur  leg tura dintre unitate i

banca prestatoare;
7. Organizeaz  la nivelul unitatii opera iunea de inventariere periodic i anual  a mijloacelor fixe i a

obiectelor de inventar; asigur  efectuarea opera iunii de recep ie cantitativ i calitativ  a tuturor
bunurilor intrate în institu ie;

8. Urm re te realizarea veniturilor din activitatea unitatii;
9. Verific i centralizeaz  trimestrial i anual situa ia veniturilor proprii realizate de unitate;
10. Efectueaz  lucr ri specifice conform atribu iilor stabilite privitor la prestarea activit ilor de consultan

i la modul de încasare i cheltuire a veniturilor proprii;
11. Respect  confiden ialitatea datelor prelucrate i a celor la care are acces;
12. Tine eviden a spa iilor de arhiva i asigur  folosirea eficient  a acestora, urm re te starea mobilierului

i a tehnicii de birou i asigur  repararea acestora, asigur  repararea instala iilor electrice i sanitare;
13. Tine eviden a tehnicii de birou i a telefoanelor i urm re te încadrarea în plafoanele de cheltuieli

aprobate pentru fiecare post telefonic;
14. Gestioneaz  materialele consumabile, întocme te N.I.R. –uri i bunuri de consum, asigur  recep ia

cantitativ i calitativ  a tuturor bunurilor achizi ionate de institu ie;
15. Prime te, verific i certific  în privin a legalit ii, realit ii i regularit ii facturile sosite de la furnizori;
16. R spunde de încadrarea în normele de consum a tuturor mijloacelor tehnice i asigur  revizia

acestora, prelucreaz  foile de parcurs ale autoturismelor i opereaz  în eviden  cantit ile de
combustibil consumate;

17. Execut  instructaje privind protec ia muncii conform normelor în vigoare, ine eviden a fi elor
individuale privind protec ia muncii;

18. Particip  în comisiile de elaborare i prezentare a ofertelor de achizi ii publice, precum i în comisiile
de evaluare i atribuire a ofertelor de achizi ii publice;

19. Prime te de la compartimentele institu iei dosarele de gestiune i dosarele cu documente elaborate în
leg tur  cu activitatea depus i întocme te inventarele de predare-preluare a acestora, conform
normativelor în vigoare;

20. Asigur  p strarea în înc pere separat i în deplin  siguran  a arhivei constituite i ine eviden a
acesteia;

21. Elaboreaz  modele-cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru ob inerea de finan are
destinat  dezvolt rii rurale i în special modele-cadru pentru ob inerea de finan ri din fondurile
structurale europene;
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22. Colaboreaz  cu personalul care lucreaz  nemijlocit în Centrele Agricole Teritoriale pentru a identifica
poten ialii beneficiari ai programelor de dezvoltare rural ;

23. Monitorizeaz  stadiul de implementare a proiectelor, ine eviden a proiectelor aprobate i a celor în
curs de aprobare;

24. Furnizeaz  informa ii i acord  consultan  celor interesa i de întocmirea proiectelor pentru accesarea
fondurilor structurale;

25. Dezvolt  leg turi de colaborare cu sucursalele teritoriale ale Agen iei de Pl i i Interven ie pentru
Agricultur , cu unit i bancare i cu institu ii specializate de garantare a creditelor;

26. Elaborarea i implementarea informa iilor privind legisla ia na ional i normele europene în domenii
legate de aspecte tehnice, juridice etc pe care agricultorii trebuie s  le respecte, precum i îndrumarea
în vederea alinierii la aceste norme;

27. Asigur  preluarea, corectarea, prelucrarea i diseminarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare i
urm re te implementarea lor în func ie de zonele în care acestea se preteaz  a fi aplicate;

28. Organizeaz  activitatea de consultan  acordat  direct fermierilor, cu prec dere în fermele familiale
mici i mijlocii, care cuprinde servicii cu caracter tehnologic de specialitate;

29. Asigur , la solicitare, asisten  tehnic  direct  cu caracter permanent pentru implementarea
tehnologiilor i biotehnologiilor moderne;

30. Elaboreaz  proiecte i tehnologii-cadru pentru ferme vegetale cu implementarea i respectarea
normelor specifice (norme de mediu, protejarea solului etc);

31. Promoveaz  practicile i tehnologiile agricole prietenoase cu mediul în produc ia vegetal ;
32. Realizeaz  un sistem de contabilitate la nivel de ferm i un sistem de consiliere pe probleme de

management al fermei care s in  cont de rezultatele contabile ale fermei;
33. Creeaz  o banc  de date i un catalog cu unit ile furnizoare de material s ditor;
34. Organizeaz  activitatea de consultan  acordat  direct fermierilor, cu prec dere în fermele familiale

mici i mijlocii, care cuprinde servicii cu caracter tehnologic de specialitate;
35. 35) Indepline te i alte sarcini stabilite de conducerea unitatii i prev zute de legisla ia în vigoare.

Compartimentul resurse umane realizeaza in principal urmatoarele atributii:
1. Intocme te documentele necesare pentru încadr ri, promov ri etc. pentru personalul unitatii, cu

respectarea prevederilor reglementate de legisla ia în vigoare;
2. Tine eviden a num rului de posturi aferent func iilor stabilite prin statul de personal i a defalc rii

acestora pe categorii pe clase, grade, precum i în func ie de natura competen elor - de conducere i
de execu ie;

3. Asigur  la solicitarea conducerii Consiliului judetean, întocmirea formalit ilor privind modificarea i
actualizarea organigramei institutiei, a num rului total de posturi, a Regulamentului de Organizare i
Func ionare i a statului de func ii;

4. Asigur  secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante i al comisiilor
de promovare, în conformitate cu prevederile legale;

5. Intocme te i avizeaz  legalitatea foilor colective de prezen  pe baza c rora se întocmesc statele de
plat  pentru personal;

6. Tine eviden a fi elor de post întocmite în baza Regulamentului de Organizare i Func ionare, conform
prevederilor legale;

7. Elibereaz , la cerere, adeverin e privind calitatea de salariat, vechimea în munc , contribu ia la
asigur rile de s tate, drepturile de natur  salarial ;

8. 8) Intocme te, elibereaz i vizeaz  legitima ii de serviciu i urm re te recuperarea lor la plecarea din
institu ie a personalului care a beneficiat de acestea;

9. Asigur  confiden ialitatea datelor prelucrate sau la care are acces;
10. Intocme te i depune declara iile lunare cu privire la plata contribu iilor din salarii, depune anual fi ele

fiscale privind impozitul pe venit;
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Art.13 - Compartimentul deservire realizeaz , în principal, urm toarele atribu ii:
1. Gestioneaza si asigura buna functionare a autoturismelor aflate in dotarea unitatii;
2. Asigura deplasarea personalului unitatii in interes de serviciu;
3. Intocmeste foile de parcurs si centralizeaza consumul de carburanti a autoturismelor aflate in dotarea

unitatii si predarea lor la Compartimentul financiar-contabil, in vederea decontarii;
4. Indosariaza documentele ce urmeaza a fi predate la arhiva unitatii;
5. Asigura efectuarea verificarii tehnice a masinilor in termenele legale si la nevoie;
6. Indepline te i alte sarcini stabilite de conducerea unitatii i prev zute de legisla ia în vigoare.

Art.14 - Compartimentul consultanta si promovare forme asociative realizeaz , în principal, urm toarele
atribu ii:

1. Elaborarea i implementarea informa iilor privind legisla ia na ional i normele europene în domenii
legate de aspecte tehnice, juridice, etc. pe care agricultorii trebuie s  le respecte, precum i
îndrumarea în vederea alinierii la aceste norme;

2. Asigur  preluarea, corectarea, prelucrarea i diseminarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare i
urm re te implementarea lor în func ie de zonele în care acestea se preteaz  a fi aplicate;

3. Organizeaz  seminarii, simpozioane, dezbateri, întâlniri, mese rotunde, vizite i schimburi de
experien , precum i alte activit i de consultanta;

4. Asigur  leg tura informativ i tehnic  cu serviciile de specialitate din institutele de cercetare în
domeniul agricol, din sta iunile de cercetare i din institutele de înv mânt cu profil agricol, în vederea
colect rii informa iilor de specialitate necesare;

5. Asigur  colectarea, prelucrarea i difuzarea informa iilor privind politicile agricole de sprijin pentru
agricultori, programele de finan are , instrumentele de interven ie pe pia , conform Politicii Agricole
Comune, i alte programe de care produc torii agricoli pot benficia;

6. Organizeaz  activitatea de consultan  acordat  direct fermierilor, cu prec dere în fermele familiale
mici i mijlocii, care cuprinde servicii cu caracter tehnologic de specialitate;

7. Asigur , la solicitare, asisten  tehnic  direct  cu caracter permanent pentru implementarea
tehnologiilor i biotehnologiilor moderne;

8. Elaboreaz  proiecte i tehnologii-cadru pentru ferme de cre tere a animalelor, cu implementarea i
respectarea normelor specifice (norme de mediu, norme privind s tatea i bun starea animalelor,
etc);

9. Promoveaz  practicile i tehnologiile agricole prietenoase cu mediul în produc ia animal ;
10. Creeaz  o banc  de date i un catalog cu unit ile furnizoare de reproduc tori pentru speciile de

interes comercial;
11. Elaboreaz  documente de informare explicite privind aplicabilitatea cadrului juridic în domeniul

asocierii profesionale i asigur  difuzarea acestora prin intermediul personalului care î i desf oar
activitatea nemijlocit în Centrele  Agricole  Teritoriale;

12. Sprijin  fermierii, asocia iile profesionale i grupurile de produc tori în elaborarea i implementarea
cadrului juridic de organizare i func ionare;

13. Tine la zi Registrul Asocia iilor Profesionale i Interprofesionale în domeniul agriculturii, constituit
conform legisla iei în vigoare;

14. Indepline te i alte sarcini stabilite de conducerea institutiei i prev zute de legisla ia în vigoare.

Art.15 - Compartimentul relatii publice si comunicare realizeaz , în principal, urm toarele atribu ii:
1. Dezvolt  un sistem coerent i structurat de rela ii cu presa i cu publicul, potrivit atribu iilor institutiei i

în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informa ii publice;
2. Ini iaz , organizeaz i coordoneaz  ac iuni destinate promov rii i comunic rii activit ilor specifice

sau de imagine ale unitatii prin intermediul mijloacelor de comunicare în mas ;
3. Prime te i înregistreaz  solicit rile privind informa iile de interes public i le evalueaz  primar pentru

a stabili dac  informa iile solicitate sunt informa ii comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau
exceptate de la liberul acces;
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4. Tine eviden a scrisorilor de solicitare a informa iilor de interes public i a altor informa ii, precum i
eviden a r spunsurilor la acestea, potrivit legii;

5. Asigur  machetele formularelor-tip ale cererilor referitoare la informa iile de interes public i ale
scrisorilor de r spuns la aceste solicit ri;

6. Organizeaz  instruiri pe teme de comunicare, mediatizeaz i popularizeaz  activit ile de consultan
agricol , instruire i formare profesional  în presa scris i audio-vizual  la nivel jude ean;

7. Asigur  prin procedur  on-line (internet) utilizarea chestionarelor statistice electronice, în scopul
complet rii datelor statistice solicitate de Agen ia Na ional  de Consultan  Agricol ;

8. Asigur  confiden ialitatea datelor prelucrate sau la care are acces.

Art.16- Compartimentul instruire si pregatire profesionala :
1. Organizeaz  activitatea de implementare a programelor de preg tire profesional  în domeniile

agriculturii, pisciculturii i dezvolt rii rurale;
2. Asigur  desf urarea în bune condi ii a cursurilor de preg tire profesional i se îngrije te de

procurarea materialelor documentare pe ramuri de activitate;
3. Face evaluarea din punct de vedere didactic a fiec rei serii de cursan i;
4. Organizeaz , împreun  cu compartimentele de specialitate din institu ie, activitatea de formare a

liderilor i a personalului tehnic din cadrul asocia iilor profesionale;
5. Gestioneaza si elibereaza certificatele de initiere si calificare pentru absolventii cursurilor de pregatire

profesionala, conform legislatiei in vigoare;
6. Indepline te i alte sarcini stabilite de conducerea institutiei i prev zute de legisla ia în vigoare.

Art.17- Compartimentul centre agricole teritoriale realizeaz , în principal, urm toarele atribu ii:
1. In colaborare cu celelalte compartimente ale camerei agricole popularizeaza tehnologii cadru de

cultura si cresterea animalelor pe tipuri dimensionale de exploatare;
2. Popularizarea modelelor cadru de bune practici agricole si tehnologii prietenoase cu mediul,

asigurarea prin intermediul tehnologiilor cadru elaborate, traducerea si implementarea normelor
specifice sectorului agricol (norme de mediu, sanatate si bunastarea animalelor, protejarea solului,
etc.);

3. Popularizarea legislatiei si aquisului comunitar in vederea transpunerii normelor in tehnologii pe
domenii de activitate si productie;

4. Colaborarea cu Agentia de Plati pentru dezvoltare rurala si Interventii in Agricultura, facilitand accesul
agricultorilor la serviciile acestora;

5. Identificarea potentialilor beneficiari ai programelor de dezvoltare agricola si rurala si asistarea
acestora in elaborarea si implementarea proiectelor precum si intocmirea bazei de date a acestora;

6. Organizarea actiunilor de popularizare prin : intalniri, mese rotunde, dezbateri, seminarii, simpozioane,
etc;

7. Asigura informare si consultanta agricola pentru lucratorii din domeniile agriculturii si conexe;
8. Sprijina organizarea si consolidarea formelor asociative si a filierelor pe produs;
9. Asigura asistenta tehnica de specialitate tuturor persoanelor care desfasoara activitati in domeniile

agricole si conexe in aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a
fermelor;

10. Sustine si asigura activitatea de inovare in domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si
identifica noi surse de finantare;

11. Se implica in promovarea produselor si serviciilor din domeniile agriculturii si conexe , inclusiv a
produselor locale, traditionale si a celor ecologice;

12. Identificarea problemelor care conduc la elaborarea de actelor normative sectoriale a strategiilor si
planurilor specifice domeniilor de competenta;

13. Indepline te i alte sarcini stabilite de conducerea unitatii i prev zute de legisla ia în vigoare.
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CAPITOLUL VI
Norme de conduita profesionala a func ionarilor publici si personalului contractual

Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art.18 - În exercitarea func iei detinute, func ionarii publici si personalul contractual au obliga ia de a

avea un comportament profesionist, precum i de a asigura, în conditiile legii, transparen a administrativ ,
pentru a câ tiga i a men ine încrederea publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea institutiei
publice.

Respectarea Constitutiei si a legilor
Art.19 - (1) Func ionarii publici si personalul contractual au obliga ia ca, prin actele i faptele lor, s

respecte Constitu ia, legile t rii i s  ac ioneze pentru punerea în aplicare a dispozi iilor legale, în conformitate
cu atribu iile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

              (2) Func ionarii publici si personalul contractual trebuie s  se conformeze dispozi iilor legale
privind restrângerea exerci iului unor drepturi, datorata naturii func iilor de inute.

Loialitatea fata de institutia publica
 Art.20 - (1) Func ionarii publici si personalul contractual au obliga ia de a ap ra în mod loial prestigiul

institutiei, precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor
legale.

               (2) Func ionarilor publici si personalului contractual le este interzis:
a) s  exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în leg tur  cu activitatea institutiei, cu

politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) s  fac  aprecieri neautorizate în leg tur  cu litigiile aflate în curs de solu ionare i în care Camera

Agricola Jude eana are calitatea de parte;
c) s  dezv luie informa ii care nu au caracter public, în alte condi ii decât cele prev zute de lege;
d) s  dezv luie informa iile la care au acces în exercitarea func iei detinute, dac  aceasta dezv luire

este de natur  s  atrag  avantaje necuvenite ori s  prejudicieze imaginea sau drepturile institu iei ori ale unor
func ionari publici sau angajati contractuali , precum i ale persoanelor fizice sau juridice;

e) s  acorde asistent i consultan  persoanelor fizice sau juridice în vederea promov rii de ac iuni
juridice ori de alta natur  împotriva statului sau institutiei

Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

Art.21- (1) În rela iile cu personalul din cadrul institu iei, precum i cu persoanele fizice sau juridice,
func ionarii publici si personalul contractual sunt obliga i s  aib  un comportament bazat pe respect, bun  -
credin , corectitudine i amabilitate.
  (2) Func ionarii publici si angajatii contractuali au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei
i demnit ii persoanelor din cadrul institu iei, precum i persoanelor cu care intr  în leg tura în exercitarea

func iei, prin:
a) întrebuin area unor expresii jignitoare;
b) dezv luirea unor aspecte ale vie ii private;
c) formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase.

             (3) Func ionarii publici si personalul contractual trebuie s  adopte o atitudine impar ial i justificat
pentru rezolvarea clar i eficient  a problemelor cet enilor. Func ionarii publici si personalul contractual au
obliga ia s  respecte principiul egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, prin:

a) promovarea unor solu ii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la
aceea i categorie de situa ii de fapt;

b) eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na ionalitatea, convingerile
religioase i politice, starea materiala, s tatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
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Conduita în cadrul rela iilor interna ionale

Art.22 (1) Func ionarii publici si personalul contractual care reprezint  institu ia în cadrul unor
organiza ii interna ionale, institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii i alte activit i cu caracter interna ional
au obliga ia s  promoveze o imagine favorabil  t rii i autorit ii administratiei publice a judetului Maramures.

              (2) În rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici si personalului contractual le
este interzis s  exprime opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale.

              (3) In deplasarile in afara tarii, func ionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa
aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.
Interdic ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor

Art.23 Func ionarii publici si personalul contractual nu trebuie s  solicite ori s  accepte cadouri,
servicii, favoruri, invita ii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, p rin ilor, prietenilor ori
persoanelor cu care au avut rela ii de afaceri sau de natur  politica, care le pot influen a impar ialitatea în
exercitarea func iilor de inute ori pot constitui o recompens  în raport cu aceste func ii.

Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art.24- (1) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa

actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si
impartial.

            (2) Functionarilor publici si angajatilor contractuali leeste interzis sa promitalurea unei decizii
de catre institutie, de catre alti functionari, precum si indeplinirea atributilor in mod privigiliat.

Obiectivitate in evaluare
Art.25 – (1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, functionarii publici si personalul

contractual au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru
personalul din subordine.

               (2) Functionarii publici si personalul contractual cu functii de conducere au obligatia sa
examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci cand propun ori aproba avansuri, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori
acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

              (3) Se interzice functionarilor publici si personalului contractual, cu functii de conducere, sa
favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functii publice sau contractuale pe criterii
discriminatorii, de rudenie, afinitate.
Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

Art.26- (1) Este interzisa folosirea de c tre func ionarii publici si personalul contractual, în alte scopuri
decât cele prev zute de lege, a prerogativelor func iei de inute.

            (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de control, func ionarilor publici si personalului
contractual le este interzis  urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.

             (3) Func ionarilor publici si personalului contractual le este interzis s  foloseasc  pozi ia
oficial  pe care o de in sau rela iile pe care le-au stabilit în exercitarea func iei, pentru a influenta anchetele
interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite m suri. (4) Func ionarilor publici si personalului
contractual le este interzis s  impun  altor func ionari publici sau angajati contractuali s  se înscrie în
organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori s  le sugereze acest lucru, promi ându-le acordarea
unor avantaje materiale sau profesionale.
Utilizarea resurselor publice
  Art.27 -(1) Func ionarii publici si personalul contractual sunt obliga i s  asigure ocrotirea propriet ii
publice i private a statului i a unit ilor administrativ-teritoriale, s  evite producerea oric rui prejudiciu,
ac ionând în orice situa ie ca un bun proprietar.
                         (2) Func ionarii publici si personalul contractual au obliga ia s  foloseasc  timpul de lucru,
precum i bunurile apar inând institu iei numai pentru desf urarea activit ilor aferente func iei de inute.
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                         (3) Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit
competentelor, folosirea utila si eficienta a banilor publici, potrivit legii.
Sesizarea privind nerespectarea prezentelor norme de conduita

Orice autoritate, institutie publica, persoana juridica sau fizica poate sesiza incalcarea prezentelor
norme de conduita de catre functionarii publici sau angajatii contractuali din Camerei Agricole Jude ene
Maramures.

Incalcarea prezentelor norme de conduita se sanctioneaza potrivit reglememntarilor functieiepublice
sau dupa caz legislatia muncii.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art.28  - Atributiile si sarcinile personalului vor fi concretizate in fisele posturilor care se aproba de
catre Directorul executiv al Camerei Agricole Jude ene
Art.29 - (1) Functionarii publici si angajatii contractuali din cadrul Camerei Agricole Jude ene

Maramures au obligatia de a cunoaste si respecta intocmai prezentul regulament.
                            (2) Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament si a sarcinilor
concretizate in fisa postului constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, porivit legii.

Art.30 -  (1) Prezentul regulament se completeaza de drept cu normele legale aplicabile.
                          (2) In situatia unor reglementari legale noi, Directorul executiv al Camerei Agricole Jude ene
Maramures va fundamenta si propune spre aprobare Consiliului Judetean modificarea sau, dupa caz,
completarea prezentului regulament.



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
                                        Anexa nr. 2

la Hot rârea CJ MM
      nr. 11 din 10 februarie 2010

ORGANIGRAMA
Camerei Agricole jude ene Maramure

Compartimentul rela ii publice
i comunicare

   1

DIRECTOR
EXECUTIV 1

Serviciul financiar contabil                        9
Compartimentul elaborare proiecte resurse umane            3
Resurse umane juridic                                                         4
                                                                                             2

Compartimentul instruire i
preg tire  profesional

1

Compartimentul  consultan i
forme asociative

 2

Compartimentul
Centre agricole teritoriale

11

Compartimentul deservire
1

Total posturi:                 26
- de conducere     2
-  de execu ie     24



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 3
la Hot rârea CJ MM

      nr. 11 din 10 februarie 2010

STAT DE FUNC I
AL CAMEREI AGRICOLE JUDE ENE MARAMURE

DENUMIRE
FUNC IE

NIVEL
STUDII CATEGORIA FUNC IA PUBLIC PERSONAL

CONTRACTUAL
TOTAL

GENERAL

CONDUCERE EXECU IE CONDUCERE EXECU IE

TOTAL GENERAL
din care:

2 22 2 26

Consilier superior
Tr.1

S 2 16

Consilier superior
Tr.2

S - 1

Consilier superior
Tr.3

S - 3

Consilier asistent
Tr.1

S - 1

Consilier S 1

Referent superior
Tr.1

M 1

ofer M 1
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa nr. 4
la Hot rârea CJ MM

      nr. 11 din 10 februarie 2010

I. Structura serviciilor specifice i a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Jude ene Maramure , cuantumul tarifelor, modalit ile de încasare i utilizare a fondurilor pentru anul 2010.

Nr.
crt. Servicii Tarif

- lei -

1.

Servicii i colabor ri:
- elaborare tehnologii, materiale de specialitate,

studii i alte materiale informative
- multiplicarea de materiale informative pe suport

de hârtie;
- multiplicarea de materiale informative pe suport

pe suport magnetic;
- opera iuni de legare-îndosariere, perforare,

copertare
- colabor ri cu alte institu ii ale administra iei

publice centrale i locale, cu societ i i
organiza ii din domeniul agricol i industrie
alimentara, ONG, etc.

30-50 lei

0.5 lei/pagina A4
1.00 lei/pagina A3

2 lei /CD

4-8 lei/lucrare

între 100 i 10.000 lei, suma stabilita
prin protocol de colaborare

2.
Elaborare proiecte pentru accesare fonduri comunitare sau
cofinan are public .

sura 141 PNDR
sura 112 PNDR
sura 121 PNDR

Alte masuri de finan are

400 lei /proiect
1,5 % din valoare proiect
3-6 % din valoare proiect
1-6% din valoare proiect

3. Organizarea de cursuri de preg tire profesional
- cursuri de calificare autorizate nivel I
- cursuri de calificare autorizate nivel II
- cursuri de calificare prin ANCA
- cursuri de instruire/perfec ionare

(cuprinde taxa de înscriere, taxa de eliberare a
certificatului de calificare).

250 lei/cursant
350 lei/cursant
200 lei/cursant

50-100 lei/cursant

II. Modalit ile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea
Contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, prin Compartimentul
buget - finan e, contabilitate si venituri proprii.

III. Modalit i de utilizare a fondurilor rezultate din veniturile proprii ale Camerei Agricole Jude ene
Maramure , în anul 2010.

1. Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cheltuieli de capital în limita sumelor neacoperite
din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;

Utilizarea fondurilor se va face în in func ie de necesit ile stabilite, in ordinea priorit ilor Camerei
Agricole Jude ene Maramure .


