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Nr. 162  din 11 septembrie  2020 

 

Către: 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Copia: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 

 

Aviz 

la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea  

Regulamentului de administrare a Fondului Ecologic Național 

(număr unic 696/MADRM/2020) 

 

1. Considerații generale 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul Hotărârii 

Guvernului privind aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului Ecologic 

Național. 

CALM a analizat prevederile proiectului HG în cauză prin prisma respectării 

principiilor de organizare, funcționare și a intereselor autorităților administrației publice 

locale (APL). 

Scopul principal al proiectului Hotărârii Guvernului constă în aprobarea unui nou 

Regulament de administrare a Fondului Ecologic Naţional (FEN), fapt ce va duce la 

eficientizarea activității FEN, în contextul Strategiei privind reforma administraţiei 

publice pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.911/2016, precum 

și la asigurarea unei administrări moderne şi profesioniste a Fondului Ecologic Naţional, 

în corespundere cu necesităţile şi aşteptările cetăţenilor şi cele ale entităţilor sociale şi 

economice. 

 

2. Legislația aplicabilă 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediția oficială 

"Tratate internaționale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind finanţele publice locale, nr. 397 din 16.10.2003; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administrația publică locală, nr. 436 din 28.12.2006. 

 

3. Constatări/obiecții 

În urma analizei proiectului Hotărârii Guvernului, CALM a remarcat, că se 

intenționează majorarea efectivului-limită a MADRM din contul unităţilor de personal 

vacante ale Agenţiei de Mediu, respectiv efectivul-limită al Agenţiei de Mediu se va 

reduce cu 11 unităţi de personal. 

Considerăm, că reducerea efectivului-limită al Agenţiei de Mediu va avea un impact 

negativ asupra realizării funcţiilor de bază ale acesteia, în special în ceea ce privește 

asigurarea implementării documentelor de politici publice şi a legislaţiei în domeniul 
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protecţiei mediului la nivel naţional şi local, precum și realizarea monitoringul calităţii 

factorilor de mediu. 

Preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul, legate de poluarea 

aerului în interior şi în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară şi produsele 

chimice periculoase sunt de o actualitate majoră, inclusiv în contextul pandemiei 

COVID-19. 

 

4. Propuneri și recomandări 

În vederea îmbunătățirii prevederilor proiectului Hotărârii Guvernului, propunem 

analiza oportunității/impactului majorării efectivului-limită a MADRM din contul 

unităţilor de personal vacante ale Agenţiei de Mediu. 

 

Ținând cont de cele menţionate, CALM consideră că proiectul HG poate fi 

propus pentru aprobare, luând în considerare propunerea menţionată mai sus. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 
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