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  Etapă preliminară 

 

 Asistența tehnică pentru implementarea ESM în cadrul Programului 
”Ecologizarea economiei Parteneriatului Estic al Uniunii Europene“ (EaP 
GREEN)  

 Examinarea legislației în vigoare, procedurilor existente, sistemului 
instituțional  din punct de vedere al posibilităților de implementare a ESM 

 

 Lacune / incompatibilități a legislației naționale cu prevederile Protocolului 
privind ESM și a Directivei 2001/42 privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri şi programe asupra mediului 

 

 Recomandările pentru îmbunătățirea legislației Republicii Moldova în 
domeniul ESM, conceptul proiectului de lege privind ESM, precum și 
recomandări pentru ratificarea Protocolului privind ESM 

 

 Desfășurarea mesei rotunde. Concluzii 
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  Etapă preliminară 

 

 Relația Protocolului ESM la Convenția Espoo 

 ESM se efectuează asupra documentelor de politici elaborate în domeniul 
agriculturii, silviculturii, pisciculturii, energeticii, industriei, transporturilor, 
gestionării deșeurilor, gestionării resurselor acvatice, telecomunicațiilor, 
turismului, folosinței funciare, planurilor urbanistice generale, planurilor 
dezvoltării teritoriului, în baza cărora urmează să se elibereze autorizația 
pentru realizarea obiectelor și/sau activităților și care sunt posibile evaluării 
impactului asupra mediului în conformitate cu legislația Republicii 
Moldova în acest domeniu 

 Anexele nr.1,2 din Protocol privind ESM corespund cu Anexele 1,2 din 
Convenția Espoo 

 Lista proiectelor (activităţi planificate) supuse evaluării impactului asupra 
mediului sunt indicate în Legea nr.86 din 29.05.2014 privind Evaluarea 
impactului asupra mediului, armonizat cu Directiva 2011/92 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 
Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  
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 Etapa 2. Elaborarea și coordonarea proiectului de lege privind 
evaluarea strategică de mediu (ESM) 

 

 Crearea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind ESM 

 Elaborarea Analizei preliminare a impactului de reglementare a proiectului de 
lege privind ESM 

 Elaborarea proiectului de lege privind ESM în conformitate cu cerinţele 
Directivei 2001/42 privind Evaluarea efectelor anumite planuri şi programe 
asupra mediului şi Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la 
Convenţia privind Evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier.  

 Consultare cu expertul internațional 

 Elaborarea Tabelului de concordanță a proiectului de lege privind ESM cu 
Directiva 2001/42 

 Examinarea și avizarea proiectului de lege privind ESM 

 Perfectarea proiectului de lege privind ESM în conformitate cu avizele 
prezentate de către autoritățile publice centrale, ONG-uri, experți și în 
conformitate cu rezultatele discuțiilor mesei rotunde 

 Alte proceduri – în conformitate cu legislația națională  
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 Etapă 3. Realizarea proiectului pilot privind Evaluarea strategică 
de mediu a planului urbanistic general pentru or. Orhei 

Scopul realizării proiectului-pilot privind ESM: 

 Testarea proiectului de lege 

 Obținerea experienței practice/ dobândirea abilităţilor practice 

 Sporirea gradului de informare a autorităților publice centrale și locale  

 

 Conferința subregională (15-16 aprilie 2014, Republica Belarus) 
”Asistența tehnică și consolidarea capacităților pentru implementarea 
Protocolului privind ESM 

 

 Selectarea proiectelor pentru efectuarea ESM 

 

 Elaborarea Ghidului privind ESM 
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 Etapă 4 Ratificarea Protocolului privind Evaluarea strategică de 

mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului 
în context transfrontalier (Convenția Espoo) 

 

 Aprobarea proiectului de lege privind ESM, dobândirea abilităților practice; 
sporirea gradului de informare a autorităților publice centrale și locale vor 
contribui la ratificarea Protocolului ESM  

 Elaborarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Protocolului privind ESM 
cu documentele necesare 
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   Vă mulțumim pentru atenție! 


