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Chişinău  



 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea  prealabilă 
la  etapa formulării documentului 

politici (15 zile)  Art.5 
 

Stabilirea  ariei  de  impact  a  
raportului  de  mediu Art.7 

Întocmirea  raportului de  mediu 
Art.8 

Coordonarea și eliberarea avizului 
de mediu (45 de zile)  Art.9 

Monitorizarea Art.14 

Consultările 
cu 

autoritățile 
publice  

Participarea  
publicului 

Consultările 
Transfrontiere 



 art.2,25 Legea cu privire  la Guvern nr. 64-
XII  din  31.05.90; 

 art.38 Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale 
altor autorităţi  ale administraţiei publice centrale şi locale  
nr. 317-XV  din  18.07.2003; 

 art.21 Legea privind actele legislative  nr. 780-
XV  din  27.12.2001; 

 art.23,30 Legea privind protecţia mediului înconjurător  nr. 
1515-XII  din  16.06.93; 

 Legea privind transparenţa în procesul decizional  nr. 239-
XVI  din  13.11.2008; 

 art.17 Legea  privind administraţia publică locală  nr. 436-
XVI  din  28.12.2006; 

 p.5; 19; 27;30 Hotărîre Guvernului cu privire la regulile de 
elaborare şi cerinţele unificate  faţă  de documentele  de 
politici  nr. 33  din  11.01.2007. 

 
 
 
 



 coordonarea planului/programului    se 
solicită  la faza finală a procesului  decizional; 

 lipsește analiza consecințelor ecologice 
potențiale la realizarea planului/programului; 

 lipsește  posibilitatea elaborării variantelor 
alternative a activitățilot planificate; 

 nu este determinată sfera de aplicare a ESM; 
 nu sînt prevăzute etapele și metodele de 

efectuare a ESM  în corespundere cu 
prevederile Protocolului privind ESM și 
Directiva ESM.  



Prioritatea 

Complexitatea 

Prevenirea 

Evidenţa 

Transparenţa 

Responsabilitatea 

 



 Protocolul privind evaluarea strategică de 
mediu la Convenția Espoo 11 iunie 2010 

 Directiva UE 2001/42/EC privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului 

 Cuprins: 

 7 Capitole, 19 articole, 2 Anexe 



 asigurărarea  unui înalt nivel de protecție a 
mediului, 

 prevenirea  sau diminuărea impactului 
negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei 
al documentelor de politici planificate; 

 Obiecte ale evaluării strategice de mediu sînt 
proiectele documentelor de politici, elaborate 
la nivel național și local, care pot exercita un 
impact semnificativ asupra mediului din 
Republica Moldova sau din statele vecine. 



 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 sînt pasibile evaluării 
impactului asupra mediului în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova în acest domeniu. 

 



 (4) Acțiunea prezentei legi nu se extinde 
asupra:  

 а) documentelor de politici, unicul scop al 
cărora este deservirea necesităților apărării 
naționale sau a consecințelor situațiilor 
excepționale în domeniul civil; 

 b) documentelor de politici financiare sau 
bugetare. 

   

 



 inițiator, 

 autoritate competentă, 

 părţile  interesate, 

 experți/specialiști  în  domeniul ESM, 

 public  

 



 Evaluarea prealabilă a documentelor de 
politici (Art.5) 

 Stabilirea ariei de impact a raportului de 
mediu (Art.7) 

  Întocmirea raportului de mediu (Art.8) 

 Procesul de coordonare și emiterea avizului 
de mediu (Art.9, 10, 13) 

 Consultările în context transfrontieră 
(Art.11,12) 

 Monitorizarea (Art.14) 

 

 

 

 

 



 la etapa formulării documentului de politici 

 plasarea  pe pagina web oficială 

 consultari 

 luarea  în calcul a  opiniei  publicului 

 avizul privind evaluarea prealabilă (15 zile) 

  plasarea  pe pagina web oficială (5 zile) 

 criteriile pentru determinarea posibilelor 
efectelor semnificative a documentelor de 
politici  Anexa 1 



 conținutul  al raportului de mediu  (Anexa 2) 

 consultări cu autoritatea competentă și 
autoritatea  în domeniul ocrotirii sănătății 

 protocol, care conține lista informației 

 participarea  publicului  



 s-ă depistează, 

 s-ă descrie 

 s-ă estimează 

 efectele ecologice, inclusiv cele legate de 
sănătatea populației ale realizării 
documentului de politici 

 alternative 

 conţinutul succint al raportului de mediu 

 



 documentul de politici  de importanță statală 
  documentul de politici  de importanță locală 
 plasarea pe pagina web oficială  a proiectului 

documentului de politici şi a raportului de 
mediu 

 obiecțiile și propunerile (cel mult 30 de zile) 
  adoptarea deciziei și  emiterea  avizului de 

mediu (cel mult 45 de zile calendaristice) 
 definitivare raportului  de mediu 
 baza de date privind evaluarea strategică de 

mediu 



  răspunderea pentru informarea și asigurarea 
participării publicului revine pe seama 
inițiatorului și a autorității competente 

 inițiatorul suportă toate cheltuielile legate de 
informare și asigurare a participării publicului 

 la etapele evaluării prealabile și determinării 
ariei de impact (10 zile) 

 la etapa întocmirii raportului de mediu (30 
zile) 



 avizul de mediu al autorității competente 

 rezumatul succint privind evaluarea strategică 
de mediu 

 plasarea pe pagina sa web oficială 
 privind aprobarea documentului de politici 

 evidenţa  efectelor ecologice, inclusiv  legate  de sănătatea 
populației 

 consultările 

 alternative 



 Republica Moldova  Partea de origine  

 Republica Moldova  Partea afectată 

 iniţierea (30 de zile) 

 consultările (în termenele convenite) 

 participarea  publicului 

 aprobarea documentului de politici 

 informarea  Părții afectate (15 zile) 

 

 



 realizarea  documentelor de politic 

 efectele  ecologice  semnificative 

 luarea măsurilor necesare pentru înlăturarea  
efectelor nefavorabile  

 informarea  autorității competente  

 plasarea  pe pagina sa web oficială 



N.Zamfir 


