
Proiect 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Î R E nr.________ 
din _____ ___________ 2015 

cu privire la modificarea şi completarea  
Hotărîrii Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 

 
 

În scopul executării prevederilor art. II din Legea nr. 168 din 31 iulie 2015 pentru modificarea 
articolului 24 din Legea nr. 64 – XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2015, nr.247-252, art.476), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
    Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central 
al acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 33, art. 204), cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:       1) în Anexa nr. 1: 
 a) la punctul 2, cuvîntul „Guvernului”, se substituie cu cuvintele „Ministerului Mediului”, iar 
cuvîntul „promoveze” se substituie cu cuvîntul „implementeze”; 
 b) la punctul 3, după cuvîntul „ financiare,”, se introduc cuvintele „bunuri mobile și imobile,”; 
 c) la punctul 7, cuvintele „realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind 
elaborarea, promovarea și” se exclud; 
 d) punctul 8: 
    la subpunctul 1), cuvintele „elaborează și promovează”, se substituie cu cuvîntul „implementează”; 
 la subpunctul 2), cuvîntul „asigură” se substituie cu cuvintele „acordă asistență în; 
    subpunctul 3) se exclude; 
    e) punctul 9 : 
    la subpunctul 1) cuvîntul „coordonează” se substituie cu cuvîntul „realizează”; 
    subpunctele 2), 3) și 4) se exclud; 
    la subpunctul 43), cuvîntul „Guvernului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Mediului”; 
    f) punctul 10: 
    la subpunctul 1), cuvîntul „controlul asupra respectării” se substituie cu cuvintele „controlul   
    departamental privind respectarea”; 
    subpunctele 2), 3) și 4) se exclud; 
    la subpunctul 6), cuvintele „creeze, cu acordul Guvernului, grupuri” se substituie cu cuvintele 
„propună Ministerului Mediului crearea grupurlor”; 
    subpunctul 7) se exclude; 
    g) la punctul 11, cuvintele „directorul general” se substituie cu cuvîntul „director”, iar cuvîntul 
„Guvern” se substituie cu cuvintele „ministrul mediului, în condițiile legii”; 
 
 h) punctul 12: 



    la subpunctul 1), după cuvîntul „Guvernului,” se introduc cuvintele „ordinelor Ministerului 
Mediului,”; 
    la subpunctul 2), cuvintele „aprobă și modifică” se substituie cu cuvintele „propune ministrului 
mediului spre aprobare”; 
    subpunctul 11) va avea următorul conținut: 
    „11) modifică structura internă a întreprinderilor din subordine și a instituțiilor publice în care 
Agenția are calitate de administrator, la propunerea consiliilor de administrare a acestor întreprinderi, 
determinată de necesitatea optimizării administrării şi organizării muncii, în limitele fondului de 
salarizare şi efectivului aprobat”; 
    subpunctul 15) se exclude;  
    i) la punctul 13, cuvintele „Directorul general are 2 vicedirectori generali.” se substituie cu 
cuvintele „Directorul este asistat de doi directori adjuncți.”, iar cuvîntul „Guvern” se substituie cu 
cuvintele „ministrul mediului”. 
    j) la punctul 14, cuvintele „generali” și „general” se exclud; 
    k) denumirea subcapitolului „Organul colegial” cu punctele 15, 16 și 17 se exclud;   
    l) la punctul 18, cuvintele „vicedirectorul general” se substituie cu cuvintele „directorul adjunct”, 
iar cuvintele „directorul general” și „directorului general” se substituie cu cuvintele „director” și 
„directorului”;  
    m) la punctul 19 și 20 cuvintele „directorul general” și „vicedirectorii generali”, se substituie 
respectiv cu cuvintele „director” și „directori adjuncți”; 
 n) denumirea subcapitolului „Colaborarea în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru” și 
punctul 22, se exclud; 
     2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului 

nr. 150 din 2 martie 2010 
STRUCTURA 

aparatului central al Agenţiei „Moldsilva” 
      Conducerea 
      Direcţia fond forestier, arii protejate şi regenerări 
     Secţia pază, protecţie şi gospodărire cinegetică 
      Direcţia finanţe şi economie 
     Secţia juridică   
     Serviciul resurse umane  
      Serviciul audit intern”;  
     3) la anexa nr. 3, după poziția nr.2, se completează cu poziția nr.3, cu următorul cuprins:                                     
„3. Întreprinderea pentru silvicultură Chișinău MD 2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.69” 

                                                                                                     
Prim-ministru                                        Gheorghe BREGA                                                        
interimar    
 
Contrasemnează: 
Ministrul mediului                 Valeriu MUNTEANU 
 



 
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 150 din 02 martie 2010   

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 150 din 02 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea  Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale 
aparatului central al acesteia, a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. II al 
Legii nr. 168 din 31.07.2015 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII 
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.  
 Prezentul proiect prevede aprobarea modificărilor şi completărilor în structura şi 
efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei “Moldsilva”, prin care Agenţia 
“Moldsilva” devine  autoritate administrativă în subordinea Ministerului Mediului, cu 
transmiterea atribuţiilor de elaborare a politicilor de stat în domeniile silviculturii şi 
cinegeticii către Ministerul Mediului şi transmiterea atribuţiilor de control către 
Inspectoratul Ecologic de Stat. 
 Conform Legii privind administraţia publică centrală de specialitate nr. 98 din 
04 mai 2012, unul din principiile de bază pentru organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice centrale de specialitate este delimitarea funcţiilor de elaborare a 
politicilor de funcţiile de implementare ale acestora. Potrivit Regulamentului de 
organizare şi funcţionare actual, Agenţia “Moldsilva” exercită funcţii atît de elaborare 
a politicilor cît şi de implementare şi control.  

Astfel, în scopul înlăturării divergenţelor în atribuirea funcţiilor, competenţelor 
şi responsabilităţilor în domeniul silviculturii şi cinegeticii, urmează ca funcţiile de 
implementare a politicilor în domeniile forestier şi cinegetic să fie exercitate de 
Agenţia “Moldsilva”, iar elaborarea acestor politici vor reveni Ministerului Mediului. 
 Aspectul financiar-economic: implementarea modificărilor şi completărilor la 
proiectul menţionat nu necesită surse financiare şi nu va avea impact negativ asupra 
economiei statului.                                             



Proiectul hotărîrii Guvernului a fost elaborat de către Ministerul mediului, în 
colaborare cu Agenţia „Moldsilva” . 
 
Ministru                                                      Valeriu MUNTEANU 
 


