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                                                                                                                                      Anexa la ordinul Agenţiei de Intervenţie 

                                                                                                             şi Plăţi  pentru Agricultură  

                                                                                                             nr. _____din____________2013 

  

 APROBAT: 

        Petru MALERU  

Director al Agenţiei de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 
 

        ____________ „___” __________ 2013 

 

REGULAMENTUL SECŢIEI JURIDICE 

I. GENERALITĂŢI 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Secţiei 

juridice din cadrul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (denumită în 

continuare – Secţie) ca subdiviziune structurală a acesteia. 

2. Secţia este condusă de şeful Secţiei, care este subordonat nemijlocit directorului 

Agenţiei. 

3. Structura Secţiei şi statele de personal ale acesteia se stabilesc de către 

directorul Agenţiei, la propunerea şefului Secţiei. 

II. SARCINILE PRINCIPALE ALE SECŢIEI 

Sarcinile principale ale Secţiei sînt: 

1) asigurarea cadrului juridic normativ al activităţii Agenţiei, consultarea 

Directorului în problemele ce ţin de competenţa Secţiei; 

2) coordonarea activităţii subviziunilor Agenţiei în elaborarea proiectelor 

actelor legislative şi normative, acordarea ajutorului metodic şi practic colaboratorilor 

subdiviziunilor respective în acest domeniu; 

3) avizarea proiectelor de contracte ce urmează a fi încheiate între Agenţie şi 

contragenţi; 
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4) luarea de măsuri întru prevenirea încălcării legislaţiei în vigoare; 

5) sporirea eficienţei activităţiii Secţiei prin optimizarea fluxului de documente, 

informaţii şi perfecţionării profesionale a colaboratorilor; 

III. STRUCTURA  ŞI ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE SECŢIEI 

1. Structura Secţiei: 

Structura şi statele de personal ale Secţiei se stabilesc şi se aprobă de către 

Directorul Agenţiei. 

Secţia este condusă de către şeful Secţiei, în lipsa acestuia – de către 

specialistul principal al Secţiei. 

Secţia este compusă structural din şeful Secţiei, un specialist principal, un 

specialist superior şi un specialist. 

Sarcinile şi obligaţiile de serviciu ale colaboratorilor Secţiei sunt stabilite prin 

fişele de post, întocmite de directorul Agenţiei/ şeful Secţiei şi aprobate de directorul 

Agenţiei. 

Organizarea şi administrarea în cadrul Secţiei este bazată pe principiul 

conducerii unice şi dreptului conducătorului de a delega o parte din atribuţii unităţilor 

administrative inferioare. 

Organizarea activităţii subdiviziunii este reglementată de prezentul regulament, 

de instrucţiuni, ordine din cadrul Agenţiei. 

2. Atribuţiile principale ale Secţiei: 

1) efectuarea expertizei juridice a proiectelor de ordine, instrucţiuni, 

hotărîri, dispoziţii şi alte acte normative ale Agenţiei; 

2) elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni structurale, 

a propunerilor de modificare sau abrogarea ordinelor şi altor acte normative; 
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3) pregătirea, de sine stătător sau în comun alte subdiviziuni structurale, a 

avizelor asupra proiectelor actelor legislative şi normative, parvenite la Agenţie; 

4) asigurarea asistenţei juridice subdiviziunilor structurale ale Agenţiei în 

domeniu; 

5) participarea în procese judiciare şi reprezentarea intereselor Agenţiei, 

delegate prin procură în organele de stat şi obşteşti, alte organizaţii şi instituţii; 

6) generalizarea şi analizarea rezultatelor examinării dosarelor judiciare ce 

sînt pe rol sau rămase definitiv; 

7) realizarea evidenţei a dosarelor judiciare ce sînt pe rol sau rămase 

definitive; 

8) elaborarea, de comun acord cu Serviciul resurse umane, a măsurilor 

privind întărirea disciplinei de muncă şi pregătirea încheierilor la propunerile 

despre atragerea colaboratorilor de răspundere disciplinară şi materială; 

9) pregătirea pentru a fi transmise în instanţa de judecată şi alte organe de 

drept a materialelor despre săvîrşirea delictelor de către colaboratorii Agenţiei şi 

luarea de măsuri întru despăgubirea prejudiciilor cauzate Agenţiei; 

10) verificarea, în regimul stabilit, a conformităţii actelor contractuale 

încheiate cu contragenţii, referitoare la legalitatea şi respectarea condiţiilor de 

fond şi de formă ale acestora; 

11) avizarea proiectelor contractelor ce urmează a fi încheiate între Agenţie 

şi contragenţi; 

12) elaborarea proiectelor, contactelor tip, contractelor cadru şi  altor 

contracte necesare activităţii Agenţiei, de asemenea modificarea, completarea 

actelor respective; 

13) analizarea practicii încheierii şi executării contractelor cu scopul 

elaborării propunerilor respective ce ţin de înlăturarea neajunsurilor depistate şi 

îmbunătăţirea activităţii economice-financiare a Agenţiei; 
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14) îndeplinirea şi altor atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

15) examinarea petiţiilor persoanelor fizice şi juridice, adresate agenţiei, în 

domeniul său de competenţă; 

16) elaborarea propunerilor privind politicile şi stategiile în domeniul 

subvenţionării. 

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SUBDIVIZIUNII 

1. Atribuţiile şefului Secţiei 

Întru executarea atribuţiilor de serviciu, şeful Secţiei( în caz de absenţă 

temporară a acestuia, specialiştii Secţiei) are următoarele obligaţiuni: 

a) realizarea administrării generale a activităţii Secţiei, repartizarea 

atribuţiilor funcţionale specialistului principal şi specialiştilor din subordine, 

stabilirea gradului responsabilităţilor şi ordinii executării dispoziţiilor; 

b) asigurarea îndeplinirii calitative a atribuţiilor de serviciu a specialistului 

principal, specialistului superior şi a specialistului Secţiei; 

c) asigurarea şi propagarea menţinerii atitudinii conştiincioase a 

specialiştilor Secţiei, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu; 

d) organizarea elaborării şi participării în elaborarea documentelor ce ţin de 

competenţa Secţiei; 

e) verificarea documentelor întocmite în termen; 

f) elaborarea/revizuirea fişelor de post, Regulamentului şi planurilor de 

activitate şi a rapoartelor. 

2. Colaboratorii Secţiei trebuie să cunoască: 

1) actele legislative şi normative referitoare la activitatea Agenţiei; 

2) actele normative referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public; 
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3) documentele normative şi administrative referitoare la activitatea Secţiei; 

4) ordinea prezentării planurilor şi dărilor de seamă cu privire la executarea 

lucrărilor referitoare la activitatea Secţiei; 

5) regulile şi normele protecţiei muncii; 

6) Constituţia Republicii Moldova; 

7) Codul muncii; 

8) Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de 

subvenţionare a producătorilor agricoli. 

V. DREPTURI 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor puse în sarcina lor, 

colaboratorii Secţiei au dreptul: 

a) să solicite de la subdiviziunile structurale ale Agenţiei informaţii şi alte 

documente, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale; 

b) să consulte, colaboratorii subdiviziunilor Agenţiei la pregătirea 

proiectelor de acte normative, elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de 

competenţa Secţiei în conformitate cu funcţiile depuse pe seama sa; 

c) să înainteze conducerii spre examinare propuneri privind perfecţionarea 

activităţilor, ce ţin de exercitarea atribuţiilor secţiei, prevăzute de prezentul 

Regulament; 

d) să elaboreze şi să prezinte conducerii Secţiei propuneri privind 

îmbunătăţirea activităţii Secţiei, privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei în 

vigoare, restituirea daunelor; 

e) să primească de la subdiviziunile structurale şi alte documente, necesare 

pentru exercitarea sarcinilor de serviciu; 

f) să participe la şedinţe, seminare, traininguri organizate de către AIPA; 
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g) să colaboreze cu angajaţii altor subdiviziuni structurale; 

h) să acţioneze în numele subdiviziunii şi să reprezinte interesele  ei în 

relaţiile cu alte subdiviziuni structurale, cît şi reprezentarea Agenţiei în relaţiile cu 

instituţiile de stat şi private; 

i) să exercite şi alte drepturi, prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova. 

VI. COLABORAREA 

Secţia îşi desfăşoară activitatea atît în colaborare cu subdiviziunile 

structurale ale Agenţiei, cît şi cu organele de stat şi instituţiile private în limita 

competenţei sale. 

VII. CRITERIILE DE EVALUARE A CALITĂŢII ACTIVITĂŢII 

Se consideră criteriile principale de evaluare a calităţii activităţii 

următoarele: 

 volumul lucrărilor îndeplinite; 

 calitatea efectuării lucrărilor; 

 disciplina de muncă; 

 profesionalismul şi responsabilitatea; 

Evaluarea calităţii activităţii se efectuează în fiecare an de către Directorul 

Agenţiei. 

VIII: ACTELE LEGISLATIVE ŞI NORAMTIVE 

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

cu următoarele acte legislative şi normative: 

1) Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public; 
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2) Hotărîrea de Guvern nr. 60 din 04.02.2010, cu privire la crearea Agenţiei 

de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură; 

3) Hotărîrea de Guvern nr. 1714 din 27.12.2002 cu privire la serviciul 

juridic al autorităţilor administraţiei publice. 

În activitatea sa, Secţia se conduce de legislaţia în vigoare şi de tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte. 

IX. DISPOZIŢII TRANZITORII 

1. Stimularea, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare colaboratorilor 

Secţiei, se efectuează de către directorul agenţiei în baza deciziei Comisiei de 

disciplină sau a demersului motivat al şefului Secţiei. 

2. Numirea în funcţie, înaintarea într-o funcţie superioară şi eliberarea din 

funcţie a colaboratorilor Secţiei se efectuează de către directorul agenţiei la 

propunerea şefului Secţiei. 

 

ELABORAT                                               COORDONAT 

Şef al Secţiei Juridice                            Şef al Serviciului Resurse Umane 

_____________________                            ______________________ 

         „___”_____________2013                             „___”_________________2013 


