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CUVÂNT ÎNAINTE

Astăzi, în momentul în care Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE şi a legiferat
Strategia 2014-2023 - documente fundamentale menite să reformeze la standarde europene
domeniul protecţiei mediului - implicarea societății civile în domeniul guvernanței de mediu este
așteptată și necesară.
Una din modalitățile de a ne implica este monitorizarea, evaluarea şi influenţarea politicilor
publice de mediu prin formularea de recomandări.
Procedura de participare publică reglementată de legislația în vigoare creează condiţii suficiente
pentru exprimarea opiniilor cu privire la viitoarele obiective şi activităţi, ce pot influenţa starea
mediului şi sănătatea populaţiei, oferă posibilităţi de delegare a împuternicirilor reprezentanţilor
publicului interesat, la şedinţele organelor decizionale, asigură ca în decizia respectivă să fie
reflectate competent rezultatele participării publicului.
Indiferent de sector, există principii generale ale participării publicului, care trebuie respectate:
 oamenii au dreptul să participe la elaborarea deciziilor principale, care vor avea influenţă
asupra vieţii lor;


graţie participării active a publicului interesat, poate creşte calitatea deciziilor politice şi
administrative;
 publicul este antrenat la etapa iniţială, la care există posibilitatea de a influenţa decizia
adoptată;
 se stabilesc termene rezonabile pentru participare;
 este asigurată informarea eficientă a publicului despre posibilităţile de participare a lui;
 publicului i se oferă informaţia de bază;
 întregul volum de informaţie, aplicată în procesul de adoptare a deciziilor, este accesibil pentru
familiarizare;
 este asigurată posibilitatea prezentării obiecţiilor;
 în deciziile elaborate de autorităţile de stat se ţine cont, la modul cuvenit, de obiecţiile expuse
de public;
 publicului i se oferă informaţia despre decizia finală.
Având ca punct de plecare angajamentele și obiectivele pe care și le-a asumat Guvernul Republicii
Moldova la nivel național și internațional privind protecția mediului, acest buletin reprezintă un
instrument care va facilita procesul de monitorizare și evaluare a politicilor de mediu elaborate de
autoritățile administrației publice.
Reprezentații societății civile de mediu sunt invitați să participe cu recomandări și comentarii la
documentele supuse consultărilor publice, în conformitate cu termenii indicați în anunțurile publicate
de autorități și prezentate în acest buletin.
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/MINISTERUL MEDIULUI CONSULTĂ/
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau recreere,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 15 aprilie 2016
Ministerul Mediului iniţiază începând cu data de 29
martie 2016 consultarea publică a Hotărîrii Guvernului cu
privire la modificarea și completarea Regulamentului
privind arenda fondului forestier în scopuri de
gospodărire cinegetică și/sau recreere, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008.
Proiectul este elaborat în scopul ameliorării folosirii
fondului forestier, reglementării corespunzătoare a
relațiilor în domeniul menținerii și conservării pădurilor,
creării unor condiții optime pentru odihna populației.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului reiese
din contextul îndeplinirii Hotărîrii Parlamentului nr. 254
din 31.10.2013 „Cu privire la Raportul Comisiei de
anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a
zonelor de protecție a apelor rîurilor și a bazinelor de
apă, a parcurilor”, Hotărîrii Curții de Conturi nr. 63 din
13.12.2013 privind Raportul auditului gestionării
patrimoniului public de către Agenţia „Moldsilva” şi
întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012, a
prevederilor articolelor 26 și 39 din Codul Silvic.

Recomandările şi propunerile pe marginea
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea
și completarea Regulamentului privind arenda fondului
forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau
recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din
20 februarie 2008, pot fi expediate pînă pe data de 15
aprilie 2016, Dnei Veronica Josu la adresa electronică:
josu@mediu.gov.md, expuse la numărul de telefon 204
535 sau pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase
9, biroul 607, Ministerul Mediului.
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea
și completarea Regulamentului privind arenda fondului
forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau
recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din
20 februarie 2008 şi Nota Informativă sunt disponibile
pe pagina web oficială a Ministerului Mediului:
www.mediu.gov.md (rubrica Transparența in procesul
decizional) sau la sediul Ministerului Mediului situat pe
adresa: or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9.

/MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR CONSULTĂ/

Proiectul asupra Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016 2025 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
Termen limită de prezentare a recomandărilor: 28 aprilie 2016
Codul practic în construcţii CP D 02.22-2016
”Regulament privind lucrările de stabilizare a
pămînturilor cu stabilizatori pe bază de compuși
organici naturali polienzimici” cuprinde prevederi cu
privire la aplicarea de materiale stabilizatoare pentru
aplicații majore în construcția de drumuri – la
executarea lucrărilor de terasamente, straturilor de

fundație și de bază, structurilor de evacuare a apelor
pluviale, pentru asigurarea stabilității taluzurilor.
Prezentul Cod practic în construcții cuprinde
metode de control a proprietăților materialelor de
stabilizare a pămînturilor, soluții generale de
proiectare, particularități de stabilirile și de
argumentare prin calcule a soluțiilor tehnice, precum și
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tehnologia de executare a lucrărilor, materiale
consultative necesare.
Codul include de asemenea recomandări privind
optimizarea regimului hidro-termic al stratului de formă
în scopul sporirii capacității portante și durabilități
structurii rutiere.
Codul este recomandat spre aplicare la proiectarea
drumurilor nou construite, reconstruite și reparate,
alegerea tehnologiei de execuție a lucrărilor, elaborarea
albumelor pentru construcțiile tip, fișelor tehnologice,
de către organizațiile de proiectare și cercetare
științifică, instituțiile de administrare și exploatare a
drumurilor, organele de supraveghere și control,
instruire și învățământ din Republica Moldova,
indiferent de subordonare departamentală sau formă
de proprietate.
Codul practic CP D 02.22-2016 este rezultatul
modificării CP D 02.22-2014 cu luarea în considere a
rezultatelor cercetărilor efectuate în perioada anilor

2013-2015, pe parcursul testării tehnologiei de
stabilizare a pămînturilor cu stabilizatori pe bază de
compuși organici naturali polienzimici. La baza
modificărilor stau următoarele documente: Agrement
Tehnic la stabilizator 01/07-045:2012 prelungit cu nr.
01/07-027:2015; Specificație Tehnică Cod SRM 01/2014
Structura Rutiera Multistrat.
La elaborarea tehnologiei propuse în Cod s-au luat
în considerare prevederile legii Nr. 721 din 02.02.1996
privind calitatea în construcții și legea drumurilor Nr.
509 din 22.06.1995, precum și NCM D.02.01:2014
Proiectarea drumurilor publice.
Acest document poate fi consultat pe portalul web
www.particip.gov.md, secțiunea dedicată Ministerului
Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor, iar
recomandările pot fi trimise până pe data de 28 aprilie
2016 domnului Petru Eremeev la telefonul (022) 20-4541
sau
la
adresa
de
e-mail:
petru.eremeev@mdrc.gov.md.
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