Consilier grad profesional superior la OJZ Gorj

Atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene,
reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport
pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi/sau pentru sistemul de
management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul
atribuţiilor de serviciu în conformitate cu Acordurile de delegare.
- realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul
genealogic şi controlul beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat
angajamente pentru Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon ”
din cadrul Măsurii 10 „Agro-mediu şi climă”, Submăsura 10.1.„Plăţi de Agro-mediu şi climă” din
PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
- programează și efectuează controale în teren privind verificarea îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate de către solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a
ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, derulate prin A.P.I.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
104/2015, cu modificările şi completările ulterioare și de către solicitanții și apicultorii care au depus
cereri de solicitare a sprijinului financiar comunitar și național acordat sectorului apicol prin programul
național apicol, denumit în continuare P.N.A.
- monitorizează activitatea de control oficial al performanțelor, pe specii;
- momnitorizează (catagrafiază) efectivele de femele din circuitul de reproducție pe specii;
- monitorizează programarea efectivelor de femele pe specii la reproducție (bovine, taurine,
bubaline, ovine, caprine,porcine și cabaline), prin cele două sisteme de reproducție (însămânțări
artificiale și montă naturală autorizată) și a produșilor pe specii, proveniți din însămânțări artificiale și
montă naturală autorizată;
- monitorizează principalii indicatori de reproducție pe specii;
- monitorizează consumul de material seminal congelat (stoc, intrări, ieșiri), aparatură
criogenică de punct și transport, în funcție de autonomia dinamica, punctele de însămânțări artificiale la
bovine și porcine, numărul operatorilor pe forme de activitate și atestarea anuală a operatorilor
însămânțători;
- monitorizează capacitatea fecundantă a materialului seminal;
- monitorizează activitățile privind bonitarea și autorizarea reproducătorilor pentru montă
naturală pe specii, a stațiunilor și punctelor de montă naturală autorizare în conformitate cu legislația în
vigoare;
- monitorizează existentul de reproducători mascului și asigurarea necesarului de reproducători
autorizați pentru montă naturală în urma bonitării și clasării, pe specii, stațiunile și punctele de montă
naturală autorizate pe specii și evoluția efectivelor de reproducători din stațiunile și punctele de montă
naturală, pe specii;
- monitorizează activitatea operatorilor IA, întocmește situații lunare, trimestriale și anuale
privind activitatea de reproducție și selecție pe specii în baza unei evidențe primare oficiale;
- monitorizează și completează în permanență baza de date la ecvidee;
- asigură inspecția și controlul activității de ameliorare și reproducție în zootehnie, verifică
aplicarea și respectarea legislației și normelor tehnice în vigoare;
- organizează, coordonează și sprijină efectiv extinderea IA la specia taurine și eliminarea MN
cu tauri neautorizați;

- implementează în teritoriu programele naționale de ameliorare;
- monitorizează și întocmește certificatele pentru carnea de bovine adulte – masculi;
- asigură sprijin informațional în domeniu, cu argumentare și justificare legislativă
corespunzătoare, atât persoanelor juridice și fizice, cât și crescătorilor de animale.
Consilier grad profesional superior la Serviciul de inspecție în zootehnie

Atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene,
reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport
pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi/sau pentru sistemul de
management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul
atribuţiilor de serviciu în conformitate cu Acordurile de delegare.
- realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul
genealogic şi controlul beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat
angajamente pentru Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon ”
din cadrul Măsurii 10 „Agro-mediu şi climă”, Submăsura 10.1.„Plăţi de Agro-mediu şi climă” din
PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
- programează și efectuează controale în teren privind verificarea îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate de către solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a
ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, derulate prin A.P.I.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
104/2015, cu modificările şi completările ulterioare și de către solicitanții și apicultorii care au depus
cereri de solicitare a sprijinului financiar comunitar și național acordat sectorului apicol prin programul
național apicol, denumit în continuare P.N.A.
- soluționarea sesizărilor și reclamațiilor,
- verificarea respectării legislației privind circulația materialului biologic de reproducție,
producerea, comercializarea și utilizarea materialului seminal refrigerat și congelat,
- controlează corectitudinea și veridicitatea înscrisurilor în evidențele zootehnice (registre
genealogice, registru de mânji, registru de montă și fătări, adeverințe de montă și declarații de fătare),
pentru cabalinele de rasă din sectorul privat și de stat;
- efectuează supracontrol la asociațiile acreditate pentru reproducție, pentru efectuarea COP-ului
și verifică activitatea asociațiilor și organizațiilor acreditate pentru conducerea Registrului genealogic
la speciile bovine, ovine și caprine conform legislației în vigoare și procedurilor elaborate de către
ANZ;
- efectuează controale tematice în târguri și oboare de animale, în trafic sau în exploatațiile de
animale pentru identificarea și individualizarea animalelor, pe specii, mișcarea animalelor de
reproducție;
- verificarea activităților de conservare a populațiilor de animale cuprinse în patrimoniul
genetic;
- efectuează controlul activității de microcipare a cabalinelor;
- efectuează controlul implementării proiectelor de amenajamente pastorale, conform
legislației în vigoare;
- efectuează controlul privind evaluarea stupinelor de elită și multiplicare și pentru
identificarea stupinelor și stupilor, conform legislației în vigoare;

- verifică asociațiile crescătorilor sau organizațiile de ameliorare care înființează și conduc
registrele genealogice pentru rasă pură;
- verificarea activității asociațiilor și organizațiilor responsabile cu COP-ul și Registrul
genealogic la specia bovine, ovine și caprine conform legislației în vigoare și procedurilor elaborate de
ANZ
- participă la evaluarea profesională a operatorilor însămânțători conform procedurilor
elaborate de ANZ;
- verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de
selecție, de reproducție și stațiile de incubație;
- verifică activitatea de conservare a populațiilor de animale cuprinse în patrimoniul genetic;
- colaborează cu asociațiile crescătorilor de animale pe specii în vederea organizării
expozițiilor de animale județene, regionale și naționale;
- participă la întocmirea graficului de control pentru verificarea fermierilor cuprinși în
eșantionul de control, transmis de APIA, cu respectarea datei finale, agreată de ambele părți, în
conformitate cu legislația în vigoare,
- efectuează sarcini de control pe teren în baza Acordului de delegare nr.3477/15.03.2016;
- constată încălcarea normele din domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducția,
conservarea, managementul resurselor genetice, identificarea și individualizarea animalelor, creșterea și
protecția animalelor și aplică sancțiuni;
- propune retragerea acreditărilor și autorizărilor oricărei asociații sau organizații care refuză
sau ignoră deliberat condițiile pentru care a fost acreditată, verifică activitatea PIAV-urilor, PIAS-urilor
din județ, mișcarea msc-ului și propune retragerea autorizației operatorului însămânțător care nu
respectă procedura elaborată de ANZ în ceea ce privește efectuarea însămânțărilor artificiale;
- controlează și monitorizează întreaga activitate de identificare a ecvideelor, reproducția și
gradul de ameliorare a cabalinelor de rasă din hergheliile de stat și private, participă la clasarea și
ierarhizarea cabalinelor de rasă, verifică corectitudinea datelor înscrise în cărțile de rasă în scopul
îmbunătățirii genetice a populațiilor de cabaline, al conservării patrimoniului genetic cabalin;
- participă în comisii mixte pentru stabilirea valorii de înlocuire a animalelor în vederea
acordării de despăgubiri crescătorilor de animale;
- controlează activitățile de catagrafiere și programare a efectivelor de femele la reproducție pe
specii și participă în comisii de bonitare a animalelor de fermă,
- verifică organizațiile de crștere a porcilor de reproducție și a hibrizilor, participă în comisii
pentru autorizare a fermelor și reproducătorilor la specia porcine;
- monitorizează și verifică activitatea de inspecție tehnică efectuată în județul/județele
repartizate.

Consilier grad profesional principal la OJZ Ilfov - București

Atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene,
reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport
pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi/sau pentru sistemul de
management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul
atribuţiilor de serviciu în conformitate cu Acordurile de delegare.
- realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul
genealogic şi controlul beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat
angajamente pentru Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon ”

din cadrul Măsurii 10 „Agro-mediu şi climă”, Submăsura 10.1.„Plăţi de Agro-mediu şi climă” din
PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
- programează și efectuează controale în teren privind verificarea îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate de către solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a
ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, derulate prin A.P.I.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art.
2
din
Legea
nr.
36/1991
privind
societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
104/2015, cu modificările şi completările ulterioare și de către solicitanții și apicultorii care au depus
cereri de solicitare a sprijinului financiar comunitar și național acordat sectorului apicol prin programul
național apicol, denumit în continuare P.N.A.
- întocmirea listei asociațiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ responsabile cu
înființarea și conducerea registrelor genealogice ale raselor în care se regăsește înregistrat și actualizat
șeptelul femel adult de reproducție din secțiunea principală;
- urmărirea realizării obiectivelor propuse în programele de conservare a raselor care constituie
resurse genetice;
- analiza mișcărilor transmise lunar de către asociațiile crescătorilor de animale care conduc
registrele genealogice la raselor pentru care au întocmit programe de conservare;
- identificarea și inventarierea altor populații de animale aflate în pericol de abandon;
- introducearea datelor în programul SICASA;
- participă în comisii mixte pentru stabilirea valorii de înlocuire a animalelor în vederea
acordării de despăgubiri crescătorilor de animale;
- asigură sprijin informațional în domeniu, cu argumentare și justificare legislativă
corespunzătoare, atât persoanelor juridice și fizice, cât și crescătorilor de animale;
- participă în comisiile de control, verifică și îndrumă asociațiile/organizațiile acreditate pentru
conducerea registrelor genealogice și COP pe specii;
- monitorizează activitatea de control oficial al performanțelor, pe specii;
- monitorizează (catagrafiază) efectivele de femele din circuitul de reproducție pe specii;
- participă la programarea efectivelor de femele pe specii la reproducție (bovine, taurine,
bubaline, ovine, caprine,porcine și cabaline), prin cele două sisteme de reproducție (însămânțări
artificiale și montă naturală autorizată) și a produșilor pe specii, proveniți din însămânțări artificiale și
montă naturală autorizată;
- monitorizează activitățile privind bonitarea și autorizarea reproducătorilor pentru montă
naturală pe specii, a stațiunilor și punctelor de montă naturală autorizare în conformitate cu legislația în
vigoare;
- participă în comisiile care desfășoară activități privind bonitarea și autorizarea
reproducătorilor pentru montă naturală, pe specii a stațiunilor și punctelor de montă naturală autorizate,
în conformitate cu legislația în vigoare;
- participă în comisiile care efectuează inspecțiile periodice a centrelor de colectare și
depozitare;
- participă la activitatea de control la fața locului privind respectarea condițiilor și a procedurii
de înregistrare în Registrul prim-cumpărător de lapte.

Consilier grad profesional principal la Biroul eliberare pașapoarte la ecvidee

Atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene,
reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport
pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi/sau pentru sistemul de
management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul
atribuţiilor de serviciu în conformitate cu Acordurile de delegare.
- realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul
genealogic şi controlul beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat
angajamente pentru Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon ”
din cadrul Măsurii 10 „Agro-mediu şi climă”, Submăsura 10.1.„Plăţi de Agro-mediu şi climă” din
PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
- programează și efectuează controale în teren privind verificarea îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate de către solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a
ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, derulate prin A.P.I.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art.
2
din
Legea
nr.
36/1991
privind
societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
104/2015, cu modificările şi completările ulterioare și de către solicitanții și apicultorii care au depus
cereri de solicitare a sprijinului financiar comunitar și național acordat sectorului apicol prin programul
național apicol, denumit în continuare P.N.A.
- verifică poșta electronica, tipărește documentația primită, primește documentația sosită pe fax,
înregistrează formularul pentru eliberarea pașapaortelor DUPLICAT și ÎNLOCUITOR pentru ecvidee
și corectitudinea actelor care trebuie să însoțească formularul;
- verifică corespondența datelor din formular cu datele din baza națională de date a ecvideelor;
dacă formularul este incomplet, dacă lipsesc acte sau dacă datele din formular nu corespund cu datele
din baza națională de date a ecvideelor și nu există proces verbal de constatare întocmit de operatorul
de identificare, solicită la OJZ comopletarea documentației, verifică corectitudinea datelor înregistrate
în SIIE, corectează eventualele erori în vederea tipăririi pașapoartelor pentru caii de rasă, pașapoartelor
DUPLICAT ȘI ÎNLOCUITOR pentru ecvidee, iar dacă documentația este completă și corect întocmită
efectuează transferurile în baza națională de date și o transmite în vederea tipăririi pașaportului
DUPLICAT sau ÎNLOCUITOR pentru ecvidee;
- asigură asamblarea pașapoartelor pentru ecvidee și înregistrează pașapoartele DUPLICAT sau
ÎNLOCUITOR emise pentru ecvidee și pașapoartele emise pentru caii de rasă;
- corectează erorile din baza națională de date a ecvideelor (erori legate de codurile de
exploatație, organizații, înregistrare ecvidee, pașapoarte ecvidee), completează pentru caii de rasă
pedigreele în baza națională de date SIIE și acordă consultanță în domeniul său de activitate;
- tipărește și arhivează certificate de comerț intracomunitar găsite pe site-ul Trade Control and
Expert System și asigură trecerea în starea ”ieșit din țară” sau ”ieșit temporar din țară” a ecvideelor pe
baza certificatelșor de comerț intracomunitar ”TRACES”;
- întrocmește situații lunare, tremestriale, semestriale și anuale specifice activității.
Consilier grad profesional asistent la Serviciul de inspecție în zootehnie

Atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile europene,
reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu, sau desfăşoară activităţi-suport
pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi/sau pentru sistemul de

management şi control al fondurilor europene reprezentând minimum 75% din totalul
atribuţiilor de serviciu în conformitate cu Acordurile de delegare.
- realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul
genealogic şi controlul beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat
angajamente pentru Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon ”
din cadrul Măsurii 10 „Agro-mediu şi climă”, Submăsura 10.1.„Plăţi de Agro-mediu şi climă” din
PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
- programează și efectuează controale în teren privind verificarea îndeplinirii condițiilor de
eligibilitate de către solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a
ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, derulate prin A.P.I.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
104/2015, cu modificările şi completările ulterioare și de către solicitanții și apicultorii care au depus
cereri de solicitare a sprijinului financiar comunitar și național acordat sectorului apicol prin programul
național apicol, denumit în continuare P.N.A.
Atribuții specifice postului:
- soluționarea sesizărilor și reclamațiilor,
- verificarea respectării legislației privind circulația materialului biologic de reproducție,
producerea, comercializarea și utilizarea materialului seminal refrigerat și congelat,
- efectuează controale tematice în târguri și oboare de animale, în trafic sau în exploatațiile de
animale pentru identificarea și individualizarea animalelor, pe specii, mișcarea animalelor de
reproducție;
- verificarea activităților de conservare a populațiilor de animale cuprinse în patrimoniul
genetic;
- efectuează controlul activității de microcipare a cabalinelor;
- efectuează controlul implementării proiectelor de amenajamente pastorale, conform
legislației în vigoare;
- efectuează controlul privind evaluarea stupinelor de elită și multiplicare și pentru
identificarea stupinelor și stupilor, conform legislației în vigoare;
- verifică asociațiile crescătorilor sau organizațiile de ameliorare care înființează și conduc
registrele genealogice pentru rasă pură;
- verificarea activității asociațiilor și organizațiilor responsabile cu COP-ul și registrul
genealogic la specia bovine, ovine și caprine conform legislației în vigoare și procedurilor elaborate de
ANZ
- efectuează evaluarea profesională a operatorilor însămânțători conform procedurilor
elaborate de ANZ;
- colaborează cu asociațiile crescătorilor de animale pe specii în vederea organizării
expozițiilor de animale județene, regionale și naționale;
- participă la întocmirea graficului de control pentru verificarea fermierilor cuprinși înn
eșantionul de control, transmis de apia, cu respectarea datei finale, agreată de ambele părți, în
conformitate cu legislația în vigoare,
- efectuează sarcini de control pe teren în baza Acordului de delegare nr.3477/15.03.2016;
- constată încălcarea normele din domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducția,
conservarea, managementul resurselor genetice, identificarea și individualizarea animalelor, creșterea și
protecția animalelor și aplică sancțiuni;
- propune retragerea acreditărilor și autorizărilor oricărei asociații sau organizații care refuză
sau ignoră deliberat condițiile pentru care a fost acreditată, verifică activitatea PIAV-urilor, PIAS-urilor
din județ, mișcarea msc-ului;

- completarea rapoartelor de control pe suport de hârtie, iar o copie va fi înmânată fermierului
controlat;
- răspunde de exactitatea și realitatea datelor înscrise în rapoartele de control și nu poate
modifica raportul de control ulterior întocmirii la fața locului , nu pot șterge/completa nici o dată
înscrisă;
- participă la efectuarea controalelor pentru fermierii identificați de către apia cu
neconformități în cursul controalelor proprii efectuate la fața locului;

