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                                       H O T Ă R Â R E   
 
                cu privire la: aprobare organigram ă, num ăr de personal şi 
                                       stat de func ţii pentru CAMERA AGRICOL Ă  
                                      JUDEŢEANĂ OLT 
 
   
          Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 6171  din 06.08.2010 cu privire la aprobarea proiectului 

de hotărâre; 
- adresa Camerei Agricole Jude ţene Olt, înaintată Consiliului Judeţean Olt şi  

înregistrată sub nr. 5564 din 14.07.2010; 
- adresa nr. 22450 din 14.07.2010 a Institu ţiei Prefectului - Jude ţul Olt,  +înaintată 

Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 5528 din 14.07.2010; 
- avizul nr. 493362 din 10.08.2010 al Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 

înaintat Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 6324 din 10.08.2010; 
- raportul nr. 6173 din 06.08.2010 al Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, 

Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt;  

- raportul nr. 6330 din 11.08.2010 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public  şi Privat al 
Judeţului; 

- raportul nr. 6333 din 11.08.2010 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 6336 din 11.08.2010 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean nr. 25/25.02.2010  cu privire la 
înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Olt; 

- prevederile Hot ărârii 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; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 330/2009 - Lege - cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 
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- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernului nr. 63/2010  privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare,  

 
         În temeiul art .  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c) şi art. 97 alin. (1)  din 
Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare,           
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT  adoptă prezenta h o t ă r â r e : 
 
Art. 1. Se aprobă organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii pentru 
CAMERA AGRICOL Ă JUDEŢEANĂ OLT, la nivelul a 31 posturi, conform anexelor      
nr.  1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- funcţii publice                       29 posturi 
- personal contractual              2 posturi 

                             Total                               31 posturi  
Art. 2.  (1) Se aprobă num ărul total de 29 posturi aferente func ţiilor publice,  pentru 
personalul din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt. 

 (2) Se aprob ă num ărul de 3 posturi aferente categoriei func ţionarilor publici 
de conducere pentru personalul din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt. 
            (3) Se aprob ă num ărul de 26 posturi aferente categoriei func ţionarilor 
publici de execu ţie pentru personalul din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt. 
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 
Art.  4.  Prezenta hot ărâre se aplic ă începând cu data de 12.08.2010 şi se comunică 
Direcţiei Contabilitate - Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe, 
Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Camerei Agricole Judeţeane Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt. 
 
 
 

  PREŞEDINTE  
 Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                                                   
                                                                                     Secretar al  Jude ţului  

                                                                                     Marin DOBRE 
 
 
 

Slatina 12.08.2010 
Nr. 107 
CB/CB/ 2 ex.  



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                             APROB,                                                             Anexa nr. 1 la 
    CAMERA AGRICOL Ă                                                  PREŞEDINTE                                                Hotărârea Consiliului    
       JUDEŢEANĂ OLT                                                  Paul STĂNESCU                                                  Jude ţean  Olt 

                                                                                                                   Nr._____/_________                                                                    
                 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
                                                            
CAMERA AGRICOL Ă JUDEŢEANĂ OLT           CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT    
     DIRECTOR EXECUTIV,                                       COMPARTIMENTUL 
        IRIMIA MANUELA                                     EVIDENŢA RESURSELOR UMANE 
                                                                            SALARIZARE, PERFECŢIONARE  
                                                                                     Constantina BĂLAN 

TOTAL PERSONAL    31 
TOTAL FUNCŢII 
PUBLICE 

29 
 

FUNCŢII PUBLICE DE 
CONDUCERE   3 

FUNCŢII PUBLICE DE 
EXECUTIE      26 

FUNCŢII DE 
EXECUŢIE 
CONTRACTUALE 
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CAMERA AGRICOLĂ  
JUDEŢEANĂ OLT 

                 DIRECTOR  EXECUTIV                     1                           
                   

  COMPARTIMENT             
  RESURSE  UMANE       1         

 

   COMPARTIMENTUL BUGET, FINANŢE,                   
CONTABILITATE ŞI VENITURI  PROPRII                    1 
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PERSONAL AUXILIAR 
1 

SERVICIUL EXTENSIE CONSULTANŢĂ  ŞI                     
PROMOVARE  FORME ASOCIATIVE, INSTRUIRE    1   
ŞI  PREGĂTIRE  PROFESIONALĂ,  ELABORARE ,    
IMPLEMENTARE  ŞI EVALUARE  PROIECTE            7 
                                                                                        

DIRECTOR 
EXECUTIV ADJUNCT      1 

1 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT 

COMPARTIMENTUL EXTENSIE,        
CONSULTANŢĂ ŞI PROMOVARE      1  
FORME ASOCIATIVE 

COMPARTIMENTUL  
INSTRUIRE ŞI PREGĂTIRE                  5  
 PROFESIONALĂ                                 

COMPARTIMENTUL 
ELABORARE, IMPLEMENTARE          1 
ŞI EVALUARE PROIECTE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                             APROB                                              Anexa nr. 2 
                                                                         PREŞEDINTE                              la Hot ărârea    Consiliului              
                                                                      Paul STĂNESCU                            Jude ţean Olt nr….din…...  
 
 
 
 
 

STAT DE FUNCŢII 
pentru personalul din cadrul 

CAMEREI  AGRICOLE JUDE ŢENE OLT 
 

  
Nr. 

      crt.  
Structura  Func ţia public ă 
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T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

l
ă

 

N
iv

el
ul

 s
tu

di
ilo

r 
   

 N
iv

el
ul

 d
e 

sa
la

riz
ar

e de  
conducere 

de 
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/ 
nivel de 
salarizare  

de conducere  de  
execu ţie  

1. VACANT Director 
executiv 

   1 S      

2. VACANT Director 
executiv 
adjunct 

 

 

 1 S      

I. COMPARTIMENT RESURSE UMANE 
3. IRIMIA MANUELA  consilier I superior 1 S      

II. COMPARTIMENT BUGET,FINANŢE,CONTABILITATE ŞI  VENITURI PROPRII 
4. MARCULESCU 

VICTORIA 
  consilier I superior 1 S      
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III. SERVICIUL EXTENSIE, CONSULTANŢĂ  ŞI PROMOVARE FORME ASOCIATIVE, INSTRUIRE şi 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, ELABORARE, IMPLEMENTARE ŞI  EVALUARE PROIECTE 

5. VACANT Şef serviciu    1 S      
6. ENE LIANA  consilier I superior 1 S      
7. ANGHEL MIHAELA  consilier I superior 1 S      
8. MANTA ELENA  consilier I superior 1 S      
9. MITU BUZATU 

MARIA 
 consilier I superior 1 S      

10. ANDREOIU 
GHEORGHE 

 consilier I superior 1 S      

11. LOGHIN ELENA  consilier I superior 1 S      
12. STANCIOIU MARIA  consilier I superior 1 S      

IV.  CENTRELE LOCALE DE CONSULTAN ŢĂ AGRICOLĂ 
13. VIERU DORINA  consilier  I superior 1 S      
14. UTMA ILIE  consilier I superior 1 S      
15. GONT ELENA  consilier I superior 1 S      
16. NICULAE FLOAREA  consilier I superior 1 S      
17. CIMPOIERU 

GHEORGHE 
 consilier I principal 1 S      

18. STANCU 
CONSTANTIN 

 consilier I superior 1 S      

19. ANUŢA ION  consilier I superior 1 S      

20. GEORGESCU 
CRISTIAN 

 consilier I superior 1 S      

21. DAN CORNELIA  consilier I superior 1 S      
22. PIRLOGEA ANGELA  consilier I superior 1 S      
23. IANCU GHEORGHE  consilier I superior 1 S      
24. MARES LUMINIŢA  consilier I superior 1 S      
25. MARIN EUGEN  consilier I superior 1 S      
26. VACANT  consilier I superior 1 S      
27. VACANT  consilier I asistent 2 S      
28. VACANT  consilier I superior 1 S      
29. VACANT  consilier I superior 1 S      
30. VACANT        consilier IA S  
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NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 29 
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE  3 
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 26 
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE 

- 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE   2 
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ OLT                                                           CONSILIUL JUDEŢEAN OLT           
        DIRECTOR EXECUTIV                                                             COMPARTIMENT RESURSE UMANE,                             
                        IRIMIA MANUELA                                                                                      SALARIZARE, PERFECŢIONARE 
                                                                                                                                                            CONSTANTINA BĂLAN 

 
 

31. SIMIDREANU 
NICOLAE 

       Şofer I   
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                               APROB  
Anexa nr. 3                                                                       PREŞEDINTE  
la Hotărârea Consiliului                                                Paul STĂNESCU  
Jude ţean Olt nr…..din…….. 
 
   
                                               R E G U L A M E N T  

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE  OLT 

 
CAPITOLUL I 

 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 
Art.1.  (1) CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ OLT funcţionează ca instituţie 
publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului  
Judeţean Olt, cu firmă şi sigiliu propriu   şi în coordonarea tehnico-metodologică a 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin reorganizarea Oficiului Judeţean 
de Consultanţă Agricolă Olt, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă; 

(2)  Sediul  Camerei Agricole Judeţene Olt este în strada Tudor 
Vladimirescu  nr. 165   din municipiul Slatina,  judeţul Olt. 

Art.2.  (1) Camera Agricolă Judeţeană Olt  este înfiinţată  în temeiul 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; 
           (2) Camera Agricolă Judeţeană Olt  are următoarele atribuţii principale:  

a) elaboreaz ă planul jude ţean de servicii de consultan ţă agricol ă, cu 
consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigur ă 
aplicarea acestuia ;    

b) întocme şte planul jude ţean de formare profesional ă, pe baza 
solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Agenţiei Naţionale de 
Consultanţă Agricolă;  

c) furnizeaz ă formare profesional ă de specialitate , în colaborare cu 
instituţiile specializate, publice sau private;  

d) asigur ă informare şi consultan ţă agricol ă pentru lucr ătorii din 
domeniile agriculturii şi conexe;    

e) sprijin ă organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a 
filierelor pe produs; forme asociative;  

f) asigur ă asisten ţă tehnic ă de specialitate tuturor persoanelor care 
desfăşoară activit ăţi în domeniile agricole şi conexe  în aplicarea 
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tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a 
fermelor;   

g) sus ţin şi asigur ă activitatea de inovare în domeniul asisten ţei 
tehnice  acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;   

h) asigur ă asisten ţă tehnic ă la întocmirea documenta ţiei privind 
accesarea fondurilor europene , acordarea de sprijin financiar din 
fonduri naţionale sau europene;  

i) organizeaz ă seminare, simpozioane, târguri, expozi ţii şi 
manifest ări ştiin ţifice de profil ;   

j) se implic ă în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile 
agriculturii şi conexe , inclusiv a produselor locale şi a celor 
ecologice;  

k) colaboreaz ă cu institu ţiile din domeniul cercet ării agricole  în 
scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;   

l) implementeaz ă standardele minime de calitate şi standardele 
minime de cost  pentru serviciile publice descentralizate;   

m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoria le, a strategiilor 
şi planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. Extensie. 

 
CAPITOLUL II 

 
ORGANIZAREA CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE OLT  

 
Art.3.  (1)  Structura organizatorică a Camerei Agricole Olt   se stabilite conform 
organigramei şi statului de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt.   
            (2) Structura organizatorică este următoarea : 

a) conducerea ; 
b) Serviciul Extensie,  Consultanţă şi Promovare Forme Asociative,  Instruire şi 

Pregătire Profesională,  Elaborare,  Implementare şi Evaluare Proiecte,   structurat 
în:  

- Compartimentul Extensie,  Consultanţă şi Promovare Forme Asociative 
- Compartimentul Instruire şi Pregătire Profesională ; 
- Compartimentul Elaborare,  Implementare şi Evaluare Proiecte ; 

c) Centrele Locale De Consultanţă Agricolă; 
d) Compartimentul Resurse Umane ; 
e) Compartimentul Buget,  Finanţe, Contabilitate şi   Venituri Proprii; 
f) Personal auxiliar. 

Art.4. – Activitatea desfăşurată de către structurile Camerei Agricole Judeţene Olt, 
în vederea atingerii obiectivelor propuse, are la bază relaţii de autoritate (ierarhice, 
funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite 
pentru fiecare serviciu sau compartiment în parte. 
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Art.5 . În cadrul serviciilor se pot organiza compartimente; în cadrul 
compartimentelor se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu 
funcţia şi gradul mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea 
îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele 
propuse, a activităţii acestora şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor 
necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor. 
 
 
 

CAPITOLUL III 
CONDUCEREA CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE OLT  

 
Art.6.   Camera Agricolă Judeţeană Olt este condusă de un Director executiv şi de 
un Director executiv adjunct, cu statut de funcţionari publici.    
 Art.7.  (1) Numirea, sancţionarea, modificarea, suspendarea  şi încetarea 
raporturilor de serviciu ale Directorului executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt   
se face  prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt, în condiţiile legii. 
             (2) Directorul executiv al Camerei  Agricole Judeţene  Olt are obligaţia de 
a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă şi 
de a emite dispoziţii pe toate liniile de muncă. 
              (3) Directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt  reprezintă 
instituţia în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul Consiliului Judeţean Olt, 
din cadrul Instituţiei Prefectului, judeţul  Olt,  ori cu instituţiile şi organismele  din 
domeniul de activitate al instituţiei .  
Art.8. – În îndeplinirea prerogativelor pe care le exercită, Directorul executiv al 
Camerei Agricole Olt, îndeplineşte următoarele atribuţii: 
Elaborează proiectelor, politicilor şi strategiilor, programelor, a studiilor, analizelor 
şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a 
documentaţiei necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei 
autorităţii sau instituţiei publice;  

a) coordonează,  controlează  şi răspunde de activitatea Camerei Agricole 
Judeţene Olt; îndrumă şi verifică modul de aplicare şi respectare a 
legislaţiei  din domeniul de activitate  al  instituţiei; 

b) iniţiază  proiecte, politici, strategii,  studii,  analize şi statistici  privind 
activitatea Camerei Agricole Judeţene Olt;   

c) reprezintă Camera Agricolă Olt   în calitate de persoană juridică; 
d) exercită funcţia de ordonator de credite al Camerei Agricole Judeţene Olt ; 
e) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt organigrama, 

numărul de personal, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare al instituţiei; 

f) aprobă statul de personal al Camerei Agricole Judeţene Olt; 
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g) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din subordine, aplică sancţiuni, 
conform legii şi asigură  promovarea personalului pe principiul competenţei 
profesionale;  

h) stabileşte atribuţii şi competenţe şi aprobă fişele de post pentru personalul 
din subordine; 

i) aprobă evaluarea performanţelor profesionale ale personalului instituţiei; 
j) asigură participarea personalului la activităţile de pregătire profesională şi 

perfecţionare; 
k) răspunde de inventarierea patrimoniului Camerei Agricole   Olt; 
l) răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de PSI; 
m) repartizează corespondenţa spre rezolvare compartimentelor de 

specialitate din cadrul instituţiei   şi răspunde de rezolvarea legală şi la timp 
a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor; 

n) ia orice alte măsuri, conform prevederilor legale pe care le consideră 
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii generale şi specifice a 
instituţiei răspunde de îndeplinirea programului propriu de management; 

o) întocmeşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie rapoarte de acivitate 
pe care le prezintă Consiliului Judeţean Olt; 

p) duce la îndepinire Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Hotărârilor Consiliului Judeţean Olt; 

q) elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei ; 
r) păstrează secretul de stat şi de serviciu, conform legii precum şi 

confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile pe care le deţine.  
 Art. 9.  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul executiv al Camerei Agricole 
Judeţene Olt,  emite dispoziţii . 
Art.10. -  În condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice, Directorul executiv al 
Camerei Agricole Judeţene Olt poate delega atribuţii din competenţa sa 
personalului din subordine. 
Art.11  – Directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt răspunde în faţa 
Consiliului Judeţean Olt de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit 
prevederilor fişei postului. 
Art.12  – Directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt  poate desemna 
persoane din cadrul compartimentelor de specialitate ale serviciului,  care să 
asigure coordonarea acestor compartimente,  cu atribuţii stricte în acest sens 
incluse în fişa postului. 
Art. 13.  Numirea, sancţionarea, modificarea, suspendarea  şi încetarea 
raporturilor de serviciu ale Directorului executiv adjunct al Camerei Agricole 
Judeţene Olt   se face  prin Dispoziţie a  Directorului executiv  al Camerei Agricole 
Olt, în condiţiile legii. 
Art. 14. Directorului executiv adjunct al Camerei Agricole Judeţene Olt are 
următoarele atribuţii: 
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a) coordonează activitatea Serviciului  Extensie,  Consultanţă şi Promovare 
Forme Asociative,  Instruire şi Pregătire Profesională,  Elaborare,  
Implementare şi Evaluare Proiecte. 

b) coordonează şi răspunde de  elaborarea  planul judeţean de servicii de 
consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia;  

c) coordonează şi răspunde de întocmirea planului  judeţean de formare 
profesională; 

d) planifică activitatea  de informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din 
domeniile agriculturii şi conexe;    

e) realizează, studii de piaţă, analize, şi acordă sprijin în  organizarea şi 
consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs; 

f) susţine  şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice 
acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;  

 
CAPITOLUL IV 

 

ATRIBUŢIILE   STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CAME REI 
AGRICOLE JUDEŢENE OLT 

 
Secţiunea I 

SERVICIULUI  EXTENSIE,  CONSULTANŢĂ ŞI PROMOVARE FORME 
ASOCIATIVE,  INSTRUIRE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ,  ELABORARE,  

IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE PROIECTE 
 

Art.15  – Serviciul Extensie,  Consultanţă Şi Promovare Forme Asociative,  
Instruire şi Pregătire Profesională,  Elaborare,  Implementare Şi Evaluare 
Proiecte  este structurat în:  

a) Compartimentul Extensie,  Consultanţă şi Promovare Forme 
Asociative; 

b) Compartimentul Instruire şi Pregătire Profesională ; 
c) Compartimentul Elaborare,  Implementare Şi Evaluare Proiecte; 
d) Compartimentul Extensie,  Consultanţă şi Promovare Forme   

Asociative. 
  Art. 16 . Compartimentul Extensie,  Consultanţă şi Promovare Forme   Asociative  
   are următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu 
consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea 
acestuia;  

b) asigură colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor privind aplicarea 
programelor de finanţare naţionale, europene şi internaţionale din 
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responsabilitatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a 
instrumentelor de intervenţie pe piaţă, de care agricultorii pot beneficia; 

c) asigură difuzarea informaţiilor spre Centrele Locale de Consultanţă Agricolă; 
d) asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile 

agriculturii şi conexe;  
e) promovează în rândul fermierilor formele asociative (modul de organizare, 

avantajele asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de 
producători, etc.); 

f) sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe 
produs;  

g) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice 
de profil;   

h) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi 
conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice; 

i) acordă informaţii privind legislaţia naţională, normele europene, alte aspecte 
tehnice şi juridice pe care agricultorii trebuie să le respecte, precum şi 
îndrumarea în vederea alinierii la aceste norme; 

j) diseminează rezultatele cercetării ştiinţifice cu utilitate pentru producători, 
utilizând publicaţii scrise şi baza de date informatice. 
 

Art.17.  Compartimentul Instruire şi Pregătire Profesională are următoarele 
atribuţii: 

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

b) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu 
instituţiile specializate, publice sau private;  

c) organizează cursuri de calificare, instruire şi specializare a producătorilor 
agricoli prin casele agronomului, instituţii de învăţământ, instituţii de 
cercetare agricolă, agenţi economici din agricultură sau din alte domenii, 
după caz; 

d) elaborează şi transmite Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
programul anual de măsuri privind activităţile de instruire, perfecţionare şi 
formare profesională în funcţie de nevoile identificate în teritoriu; 

e) întocmeşte  documentaţia necesară pentru aprobarea cursurilor de  
            instruire, calificare şi specializare. 

        Art. 18.  Compartimentul Elaborare, Implementare şi Evaluare Proiecte are 
următoarele atribuţii: 

a) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea 
fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale 
sau europene;  
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b) mobilizează cu prioritate resursele umane şi logistice necesare de care 
dispune atât la nivel judeţean cât şi la nivel local pentru a sprijini 
producătorii agricoli în elaborarea de proiecte de investiţii în vederea 
constituirii fermelor familiale; 

c) elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru 
obţinerea de finanţare pe dezvoltare rurală şi în special pentru finanţare 
SAPARD; 

d) dezvoltă legături de colaborare cu Birourile Regionale ale Agenţiei 
SAPARD; 

e) dezvoltă legături de colaborare cu unităţi bancare şi cu unităţi specializate 
de garantare a creditelor; 

f) identifică potenţialii beneficiari ai programului SAPARD; 
g) ţine evidenţa beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari care au depus sau 

vor depune proiecte; 
h) acordă cu prioritate  informaţii şi consultanţă celor interesaţi pentru 

întocmirea proiectelor. 
 

Secţiunea II 
                        CENTRELE LOCALE DE CONSULTAN ŢÂ AGRICOLĂ  
 
Art. 19.  (1) Centrele Locale de Consultanţă Agricolă îndeplinesc următoarele 
atribuţii principale: 

a) acordă informaţii privind legislaţia naţională, normele europene, alte 
aspecte tehnice şi juridice pe care agricultorii trebuie să le respecte, 
precum şi îndrumarea în vederea alinierii la aceste norme; 

b) 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;  

c) susţin şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice 
acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;  

d) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări 
ştiinţifice de profil, la nivelul comunelor;  

e) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii 
şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;  

f) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul 
creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;  

g) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de 
cost pentru serviciile publice descentralizate;  

h) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi 
planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă.; 
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i) îndrumă comunitatea rurală privind măsurile şi activităţile cuprinse în 
strategia şi programele naţionale, europene şi internaţionale de 
dezvoltare; 

j) identifică potenţialii beneficiari ai programelor de dezvoltare agricolă şi 
rurală, îi asistă în elaborarea şi implementarea proiectelor şi întocmesc 
baza de date a acestora; 

k) identifică potenţialii beneficiari ai proiectelor SAPARD şi îi îndrumă către 
Camera Agricolă Judeţeană Olt; 

l) asigură implicarea şi participarea activă a grupurilor ţintă în activităţile de 
extensie şi consultanţă la nivel comunal; 

m) sprijină prin activităţi de animare şi cele specifice consultanţei, 
organizarea şi funcţionarea formelor asociative ale producătorilor agricoli; 

n) transmit la nivel judeţean constrângerile şi problemele apărute, care nu 
pot fi abordate la nivel comunal, împreună cu propunerile de soluţii; 

o) participă  la programele de instruire şi pregătire profesională; 
p) colaborează în realizarea obiectului de activitate, cu precădere, cu 

formele asociative din domeniul agricol, precum şi cu consiliile locale, 
unităţile de învăţământ şi cercetare; 

q) identifică potenţialii participanţi la cursurile de formare profesională şi 
instruire, alcătuind o bază de date cu aceştia; 

r) organizează şi desfăşoară cursuri practice de instruire de scurtă durată 
cu producătorii agricoli; 

s) întocmesc lunar un raport de activitate şi fac propuneri pentru buna 
implementare a programelor. 

t) organizează şi realizează studii şi analize în vederea identificării nevoilor 
de materiale informative de specialitate pentru producătorii agricoli; 

u) identifică problemele producătorilor agricoli şi acordă nemijlocit asistenţă 
tehnică în cadrul fermelor respective; 

v) acordă sprijin producătorilor pentru procurarea de material genetic de 
calitate, în concordanţă cu specificul producţiei. 

(2) Personalul cu statut funcţionar public  de la Centrele Locale de 
Consultanţă Agricolă îşi desfăşoară activitatea de consultanţă agricolă 
pe raza localităţilor din judeţul Olt.  

(3) Personalul contractual din cadrul Centrelor Locale de Consultanţă 
agricolă îşi desfăşoară activitatea la sediul Camerei Agricole Judeţene 
Olt  şi are atribuţii: 

a) întocmeşte,  actualizează  şi gestionează  a Baza   de date cu  formele 
asociative ale producătorilor agricoli de pe teritoriul judeţului; 

b) asigură relaţia  Camerei Agricole Judeţene Olt  cu consiliile locale, 
unităţile de învăţământ şi cercetare de pe teritoriul  judeţului ; 

c) se preocupă de asigurarea  materialelor  informative de specialitate 
pentru producătorii agricoli; 
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d) gestionează baza de date cu potenţialii beneficiari ai programelor de 
dezvoltare agricolă şi rurală: 

 
Secţiunea III 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
 
Art. 20 – Compartimentul Resurse Umane  are următoarele atribuţii principale: 

a) întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal, număr maxim de funcţii 
publice şi ponderea funcţiilor publice pe categorii pentru personalul din 
cadrul Camerei Agricole Olt; 

b) întocmeşte Regulamentul  de Organizare şi Funcţionare al  
Camerei Agricole Olt; 

c) întocmeşte  statul de personal cu drepturile salariale ale personalului  
din cadrul  Camerei Agricole Olt; 

d) întocmeşte rapoarte de specialitate şi dispoziţii  referitoare la numire în 
funcţie, modificare sau suspendare  raport de serviciu sau contract 
individual de muncă, după caz, încetare raport de serviciu sau contract 
individual de muncă, după caz, pentru personalul din cadrul Camerei 
Agricole Olt;   

e) întocmeşte formulare statistice cu numărul  de personal al  Camerei   
Agricole Olt;   

f) coordonează procesul de întocmire a Fişelor de post,  Rapoartelor sau 
Fişelor de Evaluare a Performanţelor Profesionale Individuale, după 
caz,  pentru personalul din cadrul Camerei Agricole Olt;   

g)  întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul Camerei Agricole Olt şi 
participă  la lucrările comisiilor de concurs, comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor sau asigură secretariatul comisiilor de concurs şi 
comisiilor de soluţionare a contestaţiilor  la concursurile organizate 
pentru ocuparea posturilor din cadrul Camerei Agricole Olt; 

h) întocmeşte Planul de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Camerei 
Agricole Olt; 

i)  întocmeşte  Baza  de date cu privire la funcţiile publice şi funcţionarii 
publici din cadrul  Camerei Agricole Olt şi asigură transmiterea 
acesteia către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

j) participă la întocmirea, actualizarea conform legislaţiei în vigoare,   ţine 
evidenţa şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici 
din cadrul Camerei Agricole Olt şi  asigură păstrarea acestora în 
condiţii de siguranţă; 

k) întocmeşte  fişele colective de prezenţă pentru personalul din cadrul 
Camerei Agricole Olt; 
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l)  răspunde, conform legii, ca în termen de 3 zile de la numirea în funcţia 
publică, funcţionarul public să depună Jurământul de credinţă; 

m) la numirea  într-o funcţie publică, precum şi la încetarea  raporturilor de 
serviciu solicită funcţionarilor publici Declaraţia de avere şi de interese; 

n) în cazurile de transfer  sau de încetare a raporturilor de serviciu, 
păstrează o copie a dosarului profesional sau personal după caz  şi 
înmânează originalul persoanei în cauză, pe bază de semnătură; 

o)  întocmeşte şi  răspunde de planificarea concediilor de odihnă pentru 
personalul din cadrul Camerei Agricole Olt; 

p) ţine  evidenţa  concediilor de odihnă pentru  personalul  din cadrul 
Camerei Agricole Olt; 

q) ţine evidenţa concediilor medicale,  a concediilor plătite pentru 
evenimente familiale deosebite, ( căsătoria salariatului,  naşterea sau 
căsătoria unui copil,   decesul soţului/soţiei sau al unei rude de până la 
gradul II sau III, după caz,  a salariatului),  a concediilor  de studii  şi a 
concediilor fără plată, conform legii;    

r) răspunde pentru înregistrarea declaraţiilor de avere şi de interese  în 
Registrul declaraţiilor de avere şi   în Registrul Declaraţiilor de interese,  
conform legii şi asigură transmiterea acestora, conform legii, Agenţiei 
Naţionale de Integritate; 

s) răspunde de Condica de prezenţă a personalului din cadrul Camerei 
Agricole Olt;  

t) asigură păstrarea în bune condiţii a fondului arhivistic al 
Compartimentului  Resurse  Umane; 

u) rezolvă  scrisorile şi sesizările repartizate, conform legii, în termenul 
legal; 

v) se preocupă de   perfecţionarea pregătirii profesionale, respectă şi 
aplică corect legislaţia în vigoare din domeniul său de activitate; 

w) eliberează   acte   ce privesc salarizarea  şi cariera profesională a  
personalului din cadrul Camerei Agricole Olt; 

x) întocmeşte lunar sau ori de câte ori este nevoie  Raportul  de activitate 
al Compartimentului Resurse Umane; 

y) răspunde de activitatea de perfecţionare a personalului din cadrul 
Camerei Agricole Olt; 

z) respectă şi aplică corect legislaţia în vigoare, ia decizii  şi consiliază în 
domeniul resurselor umane. 

 
Secţiunea IV 

COMPARTIMENTUL BUGET,  FINAN ŢE, CONTABILITATE ŞI   VENITURI 
PROPRII 
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Art. 21.  Compartimentul Buget, Finanţe, Contabilitate şi Venituri Proprii are 
următoarele atribuţii: 

a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar - contabilitate, 
în conformitate cu dispoziţiile legale; 

b) urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari 
aprobaţi  prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole 
Judeţene Olt, precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei 
financiare; 

c) asigură  întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit 
legislaţiei în vigoare; 

d) asigură  plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului 
şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea 
cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata 
acestora; 

e) urmăreşte  vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor 
ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi 
juridice; 

f) raportează lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe 
elemente componente, la termenele ordonate; 

g) face propuneri de  modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează 
Consiliului Judeţean Olt; 

h) organizează  contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare 
şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor 
de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare; 

i) organizează  evidenţa prevederilor bugetare aprobate, a deschiderilor 
de credite şi a plăţilor, potrivit normelor tehnice în vigoare;  

j) răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a 
priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a 
indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi de 
prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra bugetare şi 
a altor purtători de informaţii;  

k) întocmeşte  documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale Camerei Agricole 
Judeţene  Olt, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a 
acestora; 

l) dispune  efectuarea  patrimoniului   la termenele stabilite şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale; 

m) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii 
patrimoniului şi recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituţiei 
şi a altor debite; 
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n) efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile 
legale; 

o) îndeplineşte orice alte a sarcini prevăzute de lege şi alte acte 
normative referitoare la activitatea financiar-contabilă; 

p) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi 
contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu 
regim special în conformitate cu dispoziţiile legale; 

q) ţine evidenţa consumului de carburanţi auto; 
r) verifică faptic numerarul din casierie. 
 

    CAPITOLUL V 
PERSONALUL CAMEREI AGRICOLE JUDE ŢENE OLT 

 
Art.22.  – Personalul  Camerei Agricole Judeţene  Olt este format din funcţionari 
publici şi personalul  contractual. 
 Art.23  (1) Atribuţiile personalului sunt prevăzute  în fişele posturilor care se 
aprobă de Directorul executiv.  
 Art.24 . – Personalul Camerei Agricole  Judeţene Olt va fi încadrat şi salarizat  în  
temeiul legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului din sectorul bugetar: 
Art.25 – Personalul Camerei Agricole Judeţene Olt   se structurează pe: personal 
de conducere, personal de specialitate,  personal economic şi  de altă specialitate 
personal contractual de specialitate şi personal auxiliar. 
Art.26 . - Selecţia şi recrutarea personalului se face prin concurs, organizat 
conform legislaţiei în vigoare.. 
Art.27. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului se face prin Dispoziţie a 
Directorului Executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt. 
Art.28.  – În exercitarea carierei profesionale personalul beneficiază de dreptul de 
a promova în funcţie,  clasă şi  grad profesional, şi de a avansa în treapta de 
salarizare, conform legislaţiei în vigoare. 
Art.29. – (1) Încălcarea cu vinovăţie de către personal  a îndatoririlor de serviciu 
atrage după sine răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă şi penală,  
după caz. 
(2) Sancţiunile şi abaterile disciplinare se aplică cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prevederilor  Legii 53/2003 – Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.30 . – Programul de lucru, măsurile de organizare a personalului şi de 
disciplină a muncii şi regimul învoirilor se stabilesc prin Regulamentul de Ordine 
Interioară. 
Art.31 – Ordinele de deplasare  în interes de serviciu ale personalului se aprobă 
de către Directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene Olt. 
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Art.32.  – Personalul Camerei Agricole Judeţene Olt  este obligat să cunoască, să 
respecte  şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament precum şi ale 
regulamentului de ordine interioară. 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 33. - Fluxul  informaţional al documentelor între compartimentele de 
specialitate precum şi a celor care intră  sau ies din  instituţie se va realiza într-un 
registru de corespondenţă a cărui întocmire va fi asigurată de către  persoană 
desemnată de către Directorul executiv . 
Art.34 . – Activitatea Camerei Agricole Judeţene Olt   va fi coordonată  de către 
unul dintre  vicepreşedinţii  Consiliul Judeţean Olt; 
Art.35.  - În activitatea  pe care o desfăşoară, conducerea Camerei Agricole 
judeţene Olt  nu va implica personalul în acţiuni ilegale, precum şi în ceea ce 
priveşte concurenţa neloială. 
Art 36. – Prezentul regulament poate fi modificat şi completat în funcţie de noile 
atribuţii şi competenţe ce vor apărea pe parcurs sau ca  urmare a modificărilor 
legislative, numai  prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt. 
 
 
 
 

COMPARTIMENTUL 
Eviden ţa Resurselor Umane 

Salarizare, Perfec ţionare 
Constantina B ĂLAN 

 
 

 


