
 

 

 

Aplicarea practică a Proiectului de Lege cu privire la Evaluarea Strategică de Mediu în 

Republica Moldova prin planuri şi programe urbanistice: workshop-uri pentru analiză 

şi investigare a domeniului ESM 

30-31 Iulie 2014, Chişinău 

Miercuri, 30 Iulie: Workshop pentru investigare a domeniului ESM  

 

9.00 – 9.30 Obiectivele workshop-ului 

Introducerea participanţilor 

 

Marina Khotuleva 

Michal Musil,  

experţi CEE ONU 

9:30 – 9.45 Activităţi EaP Green pentru a sprijini  implementarea 

Protocolului privind ESM la Convenţia ESPOO în Republica 

Moldova 

Introducerea în proiectul-pilot privind aplicarea Proiectului 

de Lege privind ESM a procesului de dezvoltare PUG 

 

Rodica Iordanov 

Michal Musil  

9:45 – 10.30 Beneficii ESM şi etape de procedură cheie 

Introducere, procesul ESM în practică 

 

Michal Musil 

10.30 – 10.45 Procesul ESM a Planului Urbanistic General pentru or. Orhei  

 

Faina Munteanu 

10.45 - 11.00 Pauză de cafea 

 

 

11.00-11.50 Problemele  principale dezvoltării urbane: Aşteptări şi 

dificultăţi 

 

Alexandru Taranu,  

PUG: Introducere în procesul de planificare şi rezultate 

aşteptate 

Caracterul planului: detalii tehnice; hărţi, tehnici şi alte 

instrumente de planificare; decizii de investiţie; alternative 

 

Diana Şercanean 

11.50-12.20 Sănătatea publică în ESM: Posibilităţi de aplicare în 

contextul ESM pentru PUG 

Julia Nowacki, WHO 

12:20 – 12.50 Ce înseamnă investigarea domeniului şi de ce o facem? 

Rolul procesului de investigare, tehnici şi exemple  

 

Michal Musil 

13:00 -14.00  Prânz 

 

 

14:00  - 14.20 Introducere  în exerciţiul de investigare a domeniului 

Didiscuţie generală 

 

Marina Khotueva,   

Michal Musil 

14:20  - 16.20 Exerciţiu de investigare (grup de lucru): 

Identificarea problemelor de mediu/sociale (inclusiv 

sănătate publică), identificarea problemelor specifice 

Identificarea zonelor de interes („linii roşii“;  zonare 

funcţională); Legături posibile ale problemelor de mediu cu 

privire la PUG; 

Consultaţii suplimentare necesare/identificarea părţilor 

Michal Musil,  

Marina Khotuleva, 

Rodica Iordanov 



 

 

interesate suplimentare; 

Resurse de date/limitări şi dificultăţi 

Flexibil Pauză de cafea  

16:20 – 17.15 Prezentarea rezultatelor grupului de lucru 

Rezumatul rezultatelor 

Marina Khotuleva,     

Rodica Iordanov 

Michal Musil 

17:15 – 17.30 Concluzii şi încheierea zilei  

Joi, 31 iulie:  Workshop pentru analiza de bază 

9:00 – 9.30 Consideraţii cu privire la rezultatele workshop-ului de 

investigare a domeniului 

Discuţii cu privire la aplicarea principiilor de 

investigare şi dificultăţi potenţiale 

 

Michal Musil  

Marina Khotuleva 

9:30 – 10.30 

 

 

 

Aplicarea ESM-ului: analiza de bază.  

Legătura cu procesul de investigare; provocări; exemple 

practice 

 

Michal Musil (Marina 

Khotuleva) 

10:30 -11.00 Pauză de cafea 

 

 

11:00 – 13.00 Evaluarea Planului Urbanistic General pentru or.Orhei 

Evaluări efectuate de către echipa de planificare 

Discuţii cu privire la direcţia utilizării a rezultatelor 

analitice de planificare şi completarea procesului de 

planificare cu evaluările suplimentare de mediu şi 

sănătate 

 

Reprezentant al (PUG) 

Echipa de 

planificare 

Marina Khotuleva, 

Rodica Iordanov, 

Michal Musil 

13:00  - 14.00 Prânz  

14:00 – 14.15 Rezumatul sesiunii de dimineaţa: Legături-cheie între 

procesul de investigare şi analiza de bază 

 

Michal Musil 

14:15 – 14.45  Consultaţii publice ca un instrument ESM 

Schiță a conținutului raportului de investigare a 

domeniului, interval de timp şi planificare a 

consultaţiilor publice oficiale  

 

Marina Khotuleva 

14:45 -16.15  Sesiunea internă de investigare a domeniului 2 

 Structura şi scopul raportului de investigare. 

 Informaţii introduse de către membrii echipei ESM 

în raportul de investigare  

 Discuţii cu privire la posibile consultaţii (cu echipa 

de planificare şi alte părţi interesate) 

 

Marina 

KhotulevaMichal 

Musil 

Flexibil Pauză de cafea  

Michal Musil 

16:15 – 17.20  Paşii următori, discuţie sumarizată, concluzii Marina Khotuleva, 

Rodica Iordanov 

 


