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  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  îmbunătățirea activității desfășurate de  
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara 

 
          Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
         Întrunit în şedinţa din data de 26 iulie 2018, conform Ordinului Prefectului nr.179/23.07.2018; 

În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de Direcţia 
pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara: 

1. Îmbunătăţirea cadrului instituţional general în raport cu administraţia publică locală; 
2. Creşterea nivelului de inter-relaţionare cu agenţii economici specializaţi, societăţile comerciale 

şi asociaţiile agricole; 
3. Optimizarea fluxului informaţional şi lucrativ pe componenta relaţii publice; 
4. Participarea specialiștilor DAJ  la programele de formare profesională programate, în vederea 

ridicării nivelului de pregătire profesională; 
5. Permanentizarea activităţii de asistenţă tehnică în profil teritorial, prin utilizarea eficientă a 

personalului alocat la Centrele Zonale; 
6. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a producătorilor agricoli prin implementarea 

etapizată a graficului de cursuri de formare profesională, nivel I şi cele aferente M10 şi M11; 
7. Promovarea realizărilor tehnice şi tehnologice prin organizarea de loturi demonstrative, 

simpozioane şi expo-târguri; 
8. Dezvoltarea componentei de extensie profesională prin optimizarea nivelului de cooperare cu 

staţiunile de cercetare şi învăţământ agricol; 
9. Creşterea gradului de vizibilitate a componentei de procesare specifică prin susţinerea şi 

promovarea produselor tradiţionale, locale, cu specific montan şi cu expunere europeană; 
10. Fluidizarea fluxului informaţional destinat implementării strategiilor locale, pe componenta 

GAL; 
11. Colaborare eficientă cu UAT-urile pentru contractarea şi implementarea amenajamentelor 

pastorale pe întreaga suprafaţă, conform OUG.nr.34/2013; 
12. Monitorizarea activităţii din sectorul agricol în vederea identificării periodice a fermelor nou 

înfiinţate, a celor care accesează fonduri europene; 
13. Susţinerea eficientă a producătorilor din agricultura ecologică şi creşterea nivelului de 

relaţionare cu firmele de atestare a producţiei ecologice; 
14. Monitorizarea şi susţinerea producătorilor agricoli din sectorul tomate, creșterea ovinelor si 

suinelor prin programele de minimis. 
            Termen:  Permanent 

          Răspunde:   Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara 
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Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către secretariatul 
Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 

 
PREFECT, 

Fabius-Tiberiu KISZELY 
 

Deva, 26.07.2018 
Nr. 14 
 


