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   Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi este autoritatea 
publică locală care reprezintă în teritoriu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi funcţionează conform 
H.G. 1185/29.12.2014 cu modificările ulterioare privind 
organizarea şi funcţionarea MADR., Legii nr. 157/2016 HG 
nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea 
atribuţiilor Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
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Atribuţii generale ale Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene  

 

-  Responsabile cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia.  

-  Activităţi de statistică agricolă /  RICA.  

-  Asistenţă  tehnică, informarea, ȋndrumarea şi consilierea pentru obţinerea 

fondurilor europene şi/ sau  naţionale în rândul fermierilor.  

-  Efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţie şi control ȋn 

domeniile de activitate.  

-  Precum şi  alte atribuţii prevăzute de  legislaţie. 
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 Aparatul de specialitate al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi  

 

1. Serviciul Implementarea  Politicilor, Strategiilor în Agricultură şi Industrie alimentară, 

Consultanţă Agricolă şi Formare Profesională: 

    a. Compartimentul Implementarea Politicilor şi Strategiilor ȋn Agricultură. 

    b. Compartimentul Implementarea Politicilor şi Strategiilor din Industria Alimentară şi de 

Promovare a Schemelor de Calitate. 

    c. Compartimentul Formare Profesională, Promovare şi Elaborare Proiecte. 

    d. Compartimentul Asistenţă Tehnică Zonala şi RICA. 

 

2. Serviciul Monitorizare, Inspecţii Tehnice, Verificare şi Control în Domeniul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare și Statistică Agricolă, Monitorizare Piaţă: 

   a) Compartimentul Resurse Umane, Financiar-Contabil, Administrativ, Relaţii Publice, Audit Intern; 

Juridic şi Achiziţii Publice. 
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Compartimentul Formare Profesională,  

                                            Promovare şi Elaborare Proiecte 
 

Echipă formată din  7 consilieri .  

 

ATRIBUŢII PRINCIPALE : 

- Furnizare de formare profesională. 

- Servicii de consultanţă şi informare a fermierilor . 

- Organizare de târguri şi evenimente . 

-  Implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale . 

-   Alte sarcini delegate de conducerea instituţiei .  
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Problema identificatã: 
    Funcționarul public nu este un robot, funcționarul public este un 

om normal care se lovește de aceleași probleme zilnice ca orice 

cetățean.  
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    Dezvoltarea abilităților profesionale nu reprezintă o 

îndatorire specifică doar funcționarilor publici. 
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    Art.50 din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 , modificată şi 

actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, prevede faptul că 

,,Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în 

mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională”. 
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  Scopul și încadrarea Bunei Practici în funcție de documentele 

programatice : 
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Descrierea Bunei Practici: 

     Funcționarii D.A.J. Iași au identificat soluția de a se înscrie la cursurile de 

dezvoltare personală, multe dintre ele fiind gratuite, ce se desfășoară în Iași.  
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Principalele obiective: 

- Creșterea gradului de relaționare cu cetățeanul. 

- Creșterea nr. de persoane care să fie satisfăcute de serviciile D.A.J. Iași.  

- Creșterea gradului de profesionalism a angajaților D.A.J. Iași. 

- Creșterea gradului de încredere în forțele proprii ale angajaților D.A.J. Iași. 

- Ȋntărirea relațiilor interpersonale dintre funcționarii din cadrul D.A.J. Iași. 
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Resurse utilizate/alocate Bunei Practici: 

 
   Singurele resurse utilizate sunt resursele de timp şi de 
disponibilitate ale funcționarilor publici care vor să se 
înscrie și să participe la astfel de cursuri motivaționale.  

 

   Resursele financiare alocate sunt aproape zero sau cel 
mult constau în cheltuieli infime de deplasare. 
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Implementarea Bunei Practici  

 

Feed -
Back 

Participare 

Înscriere participanţi 

Diseminare informaţie 

Identificare  



Implementarea Bunei Practici   
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Elemente novatoare:  

-   Identificarea unei alternative de formare profesională, care nu implică costuri. 

- Contactul cu angajaţi din mediul privat în cadrul unei astfel de întâlniri, 
favorizează schimburi de opinii pe teme profesionale. 

-  Un alt mod de socializare şi de a petrece în mod util timpul liber, împreună cu 
colegii de serviciu.  

-  Provocarea interesului celorlalţi colegi de a afla cât mai multe despre cele 
învăţate şi despre modalităţile de aplicare a acestora.  

-  Dezvoltarea abilităţilor de lector, îmbunătăţirea capacităţii de comunicare şi 
de a ne face pe deplin înţeleşi de către participanţii la întâlnirile organizate de 
D.A.J. Iaşi. 
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Lecții învãțate: 
- Creşterea numărului de persoane mulţumite de serviciile consilierilor Direcţiei 

pentru Agricultură Judeţeană Iaşi.  

 

- Adaptabilitatea este o condiţie obligatorie pentru obţinerea de rezultate 

profesionale mulţumitoare. 

 

- Munca celor din mediul privat este la fel de complexă ca a noastră, celor din 

sectorul bugetar, de multe ori existând situaţii comune care pentru a fi rezolvate 

necesită acelaşi mod de abordare.  

 

- A te mulțumi cu cunoștințele actuale, înseamnă că eşti plafonat din punct de 

vedere profesional.  Întotdeauna mai ai ceva de învăţat, chiar şi de la cei mult 

mai tineri decât tine !!! 

 

- Ĩntotdeauna te simţi mai bine la locul de muncă, atunci când ştii că faci parte 

dintr-o ECHIPĂ.  

 

 



Rezultate: 

 -  S-au acoperit anumite nevoi de formare pentru un număr de 8, dintre funcţionarii  

Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Iaşi. 

 -  Ĩmpreună cu colegii cu care am participat la aceste cursuri de dezvoltare 

personală,  ne-am îmbunătăţit capacităţile de comunicare cu fermierii.  

 -  S-a reuşit o revigorare a relaţiilor dintre noi, s-a înfiripat o ECHIPĂ. 

 - Am reuşit să ne schimbăm atitudinea, în sensul de a ne detaşa, cât mai mult 

posibil, de problemele personale, de supărările şi frustrările personale acumulate în 

afara sau în timpul serviciului. 
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Rezultate: 
- Am reuşit să identificăm noi modalităţi de comunicare în cadrul prezentărilor 

noastre. 

- S-a îmbunătăţit şi aspectul prezentărilor power point, utilizate în cadrul 

întâlnirilor cu fermierii.  

- Pe anumite perioade de timp tonusul nostru psihic este mai ridicat, simţindu-ne 

mai bine la locul de muncă. 
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Florin 
Numai eu sunt 

responsabil,  

să devin ce sunt 

capabil !  

Maria 
Be water ,my 

friend !  
Monica 

Decide ce vrei ! 



Vă mulţumim pentru  

atenția acordată !!! 
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