
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 cu privire  

la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu 

--------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea 

și funcționarea Agenției de Mediu (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 210-223, art. 603), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

  

1) anexa nr. 1: 

a) la punctul 12, textul „ , la propunerea directorului Agenției” se exclude; 

b) se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins: 

„161. Auditul intern în cadrul Agenției va fi asigurat de către subdiviziunea 

de audit intern din cadrul Ministerului Mediului.”; 

 

2) în anexa nr. 2: 

poziția „Conducerea” se substituie cu pozițiile: 

„Director 

Director adjunct”; 

pozițiile „Serviciul audit intern”, „Direcția management instituțional”, 

„Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare ecologică ” și „Serviciul 

instruire și consiliere de mediu” se exclud; 

 

3) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 

 

            „Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 
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Director

Directorul adjunct

Serviciul juridic

Serviciul financiar-

administrativ

Serviciul resurse umane

Serviciul informare și 

comunicare cu mass-

media

Serviciul managementul 

documentelor

Direcția monitorigul 

calității mediului

Direcția monitorigul 

resurselor naturale

Direcția management 

informațional integrat de 

mediu

Laborator de referință de 

mediu

Laborator pentru calitatea aerului

Laborator pentru calitatea apei

Laborator pentru calitatea solului 

Laborator pentru deșeuri

Laborator pentru radioactivitatea 

mediului

Serviul operativ de investigații 

ecologice 

Direcția implementare 

politici de mediu 

Direcția evaluare de 

mediu și expertiză 

ecologică

Direcția reglementare și 

acte permisive de mediu

Secția mecanisme 

economice de mediu

Agenția de Mediu Nord

Agenția de Mediu Sud

”. 

 

 

2. Disponibilizarea personalului se va efectua în conformitate cu Legea  

nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public şi cadrul 

normativ în domeniul muncii, în cazul imposibilității transferului acestuia. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul mediului     Iuliana Cantaragiu 

 

 

 

 

 

 

 

Director adjunct 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 cu privire la 

constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvernul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu 

a fost elaborat de Ministerul Mediului. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Urmare aprobării Hotărârea Guvernului 145/2021 cu privire la organizarea 

şi funcționarea Ministerului Mediului și determinarea calității acestuia de entitate, 

separată, abilitată cu misiunea de analiză a situației și a problemelor din 

domeniile: protecția mediului; schimbări climatice; gestionarea durabilă a 

resurselor naturale, a apărut necesitate revizuirii și reconfigurării Agenției de 

Mediu, instituție de la care urmează a fi preluate anumite sarcini și atribuții. 

Astfel, prin Hotărârea Guvernului 145/2021 s-a decis reducerea cu 

doisprezece unități a numărului de unități de personal, stabilit pentru Agenția de 

Mediu și atribuirea acestora (ca și unități bugetate) către Ministerul Mediului. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin proiect se propune reducerea din structura organizatorică a Agenției de 

Mediu a unei unități de director adjunct și excluse Direcția management 

instituțional, Serviciul audit intern, Serviciul informații de mediu, educație și 

conștientizare ecologică și Serviciul instruire și consiliere de mediu. 

O parte din competențele care derivă din sarcinile și atribuțiile stabilite, în 

prezent, pentru Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare 

ecologică și Serviciul instruire și consiliere de mediu, vor fi preluate de 

subdiviziunile corespunzătoare ale Ministerului Mediului, celelalte fiind 

redistribuite între subdiviziunile de profil ale Agenției. 

Totodată, se propune ca auditul intern în cadrul Agenției să fie asigurat, în 

corespundere cu cadrul normativ în vigoare, de către subdiviziunea de audit intern 

din cadrul Ministerului Mediului, fapt ce vine în corespundere cu prevederile 

art.19, alin.(7) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, 

care statuează ca „Subdiviziunile de audit intern din cadrul entităţilor publice 

ierarhic superioare asigură efectuarea auditului intern în entităţile publice 

subordonate care nu dispun de subdiviziune de audit intern”. 

În partea ce ține de Direcția management instituțional, aceasta s-a dovedit 

a fi inutilă și neaducît o plus valoare proceselor din cadrul Agenției, din care 

considerente se propune a fi lichidată. 

4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca 

scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 



Proiectul nu transpune legislația Uniunii Europene 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor prezentului proiect se va face în limita 

bugetului aprobat pentru Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și 

Mediului/ Ministerul Mediului în Legea bugetului de stat pentru anul 2021. 

Cheltuielile pentru disponibilizările de personal fiind, după caz, acoperite din 

contul economiilor făcute pe parcursul anului 2021 din bugetul planificat pentru  

retribuirea muncii și cheltuielile de personal din cadrul Agenției de Mediu. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul vine cu o serie de modificări de ordin tehnic în Hotărârea 

Guvernului nr.549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea 

Agenției de Mediu, fiind astfel transpuse prevederile pct.5. din Hotărârea 

Guvernului 145/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului 

Mediului. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele 

normative și ale Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

anunțul privind consultările publice a proiectului în cauză, precum și proiectul de 

hotărâre, inclusiv nota informativă au fost plasate pe pagina web oficială a 

Cancelariei de Stat (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența 

decizională și pagina web oficială a Ministerului Mediului 

(www.madrm.gov.md). 

Proiectul a fost avizat de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și 

Cancelaria de Stat. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Centrul Național Anticorupție nu a prezentat a raportul de expertiză 

anticorupție pe marginea proiectului hotărîrii. 
 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este cazul. 

 

10. Constatările expertizei juridice 

Ministerul Justiției nu a formulat obiecții de ordin conceptual, iar obiecțiile 

de ordin tehnico-normativ au fost acceptate integral. 

 

 

 

 

Ministrul mediului     Iuliana CANTARAGIU 

http://www.cancelaria.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/
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