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Obiectivele Proiectului Pilot ESM 
Obiective Generale: 

• Dezvoltarea în continuare a legislației privind ESM; 

• Dezvoltarea capacităților în aplicarea procedurilor ESM la nivel național; 

• Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor ESM între diferite părți 

interesate la nivel naţional 

Obiective Specifice: 

• Testarea și demonstrarea oportunităților de aplicare practică a proiectului de 

lege privind ESM pe baza punerii în aplicare a proiectului-pilot  

• Oferirea recomandărilor pentru optimizarea mediului și modificări ale 

planului general selectat 

• Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea în continuare a cadrului 

legislativ și instituțional național privind procesul ESM din țară. 



Probleme majore în desfășurarea 

proiectului pilot ESM:  

• Disponibilitatea limitată a datelor la nivel de oraș pentru sectoarele de 

interes major (de protecție a mediului, a sănătății, de transport, social, 

industrie).; 

• Resursele proiectului nu a permis efectuarea lucrărilor de teren sau 

efectuarea calculelor privind intensitatea transportului pe principalele 

autostrăzi și străzile centrale pentru a compensa lipsa de monitorizare 

oficială; 



Probleme majore în desfășurarea 

proiectului pilot ESM:  

• Disponibilitatea redusă a datelor privind dimensiunea reală și starea zonelor 

verzi inclusiv a parcurilor. 

• Lipsa unui raport de evaluare privind realizarea obiectivelor și scopurilor 

deciziilor planului general anterior (2008); descrierea probleme majore și 

cauzele neimplementării eficiente ale acestuia.  



Probleme majore în desfășurarea 

proiectului pilot ESM 

• Interesul scăzut din partea populației locale și din partea comunităţii de afaceri 

(companii, fabric) în ceea ce priveşte participarea la consultări publice în legătură cu 

ESM  

•Interesul scăzut al mass-mediei (presa locală, TV și radio) care deşi a fost sesizată, 

nu au manifestat interes în acest proces . Drept rezultat a existat un nivel scăzut de 

participare a publicului la consultările publice, care a coincis cu perioada alegerilor 

locale; 



Probleme majore în desfășurarea 

proiectului pilot ESM 

• Nivelul de conştientizare a instituțiilor locale privind potențialul unui proces 

ESM în contextul de planificare în condițiile socio-economice actuale ale țării; 

• Lipsa unui sprijin suplimentar datorită numărului limitat de ONG-uri locale de 

mediu atât în orașul Orhei  cât și la nivel de raion. Unele dintre ONG-uri (sport, 

social sau agricol) nu a demonstrat interes pentru proces.  

• Bugetul local nu prevede alocări pentru protecția mediului sau pentru investiții 

în infrastructura de mediu, fondurile principale fiind asigurate din bugetul 

național, sau din granturi externe, împrumuturi. 

 

 



Probleme majore în desfășurarea 

proiectului pilot ESM 

Unele dintre problemele evidențiate, cum ar fi: 

• instalația de tratare a apelor reziduale vechi; 

• depozit vechi neautorizat în oraș și amplasarea viitoare a depozitului regional; 

• şoseaua naţională care traversează orașul (poluare și zgomot); 

• existenţa liniilor electrice de înaltă tensiune 

• exploatarea și autorizarea activităților miniere  

nu ţin de competenţa autorităţilor locale ceea ce înseamnă că soluțiile trebuie să 

fie propuse la nivel regional sau național. 

 



Beneficiile proiectului pilot ESM: 

• Identificarea problemelor majore de mediu; 

• Obținerea de noi date, necesare pentru capitolul de mediu și hărți de mediu 

legate de Planul General (de exemplu, hărți noi cu indicarea granițelor 

monumentelor naturale, a bazinelor hidrografice, a zonelor de protecție, a 

întreprinderilor, etc.) 

• Facilitarea dialogului dintre autoritățile locale și serviciile municipale în 

oraș, autoritățile de mediu și de sănătate care au participat la elaborarea 

PUG şi evaluarea problemelor de mediu; 
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Beneficiile proiectului pilot ESM:  

•Evidenţierea problemele de mediu locale şi prezentarea acestora la nivel naţional, 

unde soluţiile pot fi abordate, acţiunile planificate, iar fondurile mobilizate din 

surse interne şi externe. 

•Identificarea de către autoritățile locale a unui şir de lacune în activitatea lor, în 

domeniul mediului și planificare urbană, care parțial au fost deja reflectate și 

abordate în Planul general  și în procesul ESM. Altele vor fi probabil rezolvate prin 

elaborarea Planului Local de Acțiuni pentru mediu sau integrarea principalelor 

aspecte (de gunoi, autostrada) in planurile de dezvoltare sectoriale la nivel național 

/ regional; 

 

 



Beneficiile proiectului pilot ESM:  

• Identificarea lacunelor în timpul evaluării a contribuit la formularea nevoilor 

de a schimba / actualiza sistemele de colectare a datelor pentru raion și 

raportarea acestora la nivel național, precum și necesitatea de a fi colectate date 

noi  specifice, care nu au fost anterior abordate în statisticile periodice.  

 

• Dezvoltarea în cadrul ESM a măsurilor și indicatorilor de monitorizare a 

performanței noului PUG din punct de vedere al mediului. 



Beneficiile proiectului pilot ESM:  

 Procesul ESM a facilitat identificarea potențialului de îmbunătățire în proiectul 

Legii existente privind ESM din Moldova, în special ce ţine de următoarele 

aspecte: 

• Introducerea sistemului de evaluare și monitorizare a procesului de punere 

în aplicare a recomandărilor ESM , 

• Reglementarea legislativă a standardelor minime privind procedura de 

participare a publicului în procesul de luare a deciziilor de mediu. 

 



Lecţii învăţate:  

• Autoritățile locale au recunoscut importanța și au sprijinit procesul ESM, dar nu 

au putut influența toate  grupurile ţintă sau să rezolve toate problemele, care fie 

necesită fonduri isemnificative fie este nevoie de luarea deciziilor la nivel de 

Guvern / Parlament.  

• Eficienţa Procesul ESM depinde în mare parte de existenţa unei campanii de 

informare şi conştientizare a publicului interesat.  

•Procesul ESM ar putea beneficia enorm dacă ar fi fost prevăzut mai mult timp 

pentru munca în comun a echipei de planificare, echipa ESM, autoritățile și 

instituțiile locale de mediu și de sănătate, cu condiția ca instituțiile în cauză să fie 

gata să ia parte în mod activ la deliberări de planificare. 

 

 

 



Lecţii învăţate:  

•Planul Urbanistic General al unui oraş este un document foarte complex și 

complicat (luând în considerare  complexitatea informațiilor transmise în hărți), 

ceea ce face ESM aferentă solicitante în special în ceea ce privește structurarea 

procesului SEA și implicarea experților în planificare urbană / teritoriale; 

• Suportul tehnic și metodologic oferit de către consultanții internaţionali în 

domeniul ESM (în special cu experiența UE ) a fost crucial pentru întărirea 

capacității echipei locale, dezvoltarea documentelor și implementarea eficientă a 

proiectului pilot  

 

 

 



Consultări şi sedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 
Echipa de lucru 

 

Local team work in the Ministry of 
Enviornment 



Consultări şi sedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 
 

Echipa locală privind consolidarea capacităţilor şi seminar de instruire privind 

consolidarea capacităţilor 

 

SEA Training,  12-13 February 2015 



Consultări şi sedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 
Consultări Scoping raport  

17.12.2014 Scoping report presentation, Orhei 



Consultări şi sedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 

Rezultatele majore 

• Participanții au convenit asupra principalelor constatări și concluzii ale  raportului 

pe Scoping precum şi cu propunerile și problemele suplimentare identificate în 

timpul reuniunei. 

• Participanții au convenit asupra problemelor prioritare identificate și cu 

recomandările necesare pentru a le soluționa prevăzute în proiectul planului general 

și alte documente de politici în domeniul mediului și dezvoltării teritoriale la nivel 

național și local.  

 

 



Consultări şi sedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 
 

Întruniri ale echipei ESM şi a grupului de lucru pentru dezvoltarea Planului 

general 

March-May 2015 Working meeting, Orhei 



Consultări şi sedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 

Întruniri ale echipei ESM şi a grupului de lucru pentru 

dezvoltarea Planului general: 

• Acordul privind finalizarea în paralel a proiectului planului general şi a 

Raportului de mediu ESM;  

• Acordul cu privire la posibilele date pentru organizarea şedinţelor dintre grupul 

de lucru şi experți;  

• Data preliminară propusă pentru consultări publice; 

• Colectarea datelor şi informaţiilor adiţionale 

• Acordul cu privire la alternative. 



Consultări şi şedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 
Consultări Publice în Orhei 

13.05.2015 Public consultations (final) 



Consultări şi şedinţe aferente 

Raportului privind Evaluarea 

Strategică de Mediu 

Consultări publice în Orhei: 

 

• Acceptarea proiectului PUG Orhei și proiectului Raportului de Mediu ESM în 

baza planului general  

• Acceptarea soluțiilor propuse, alternativelor și măsurilor de îmbunătățire. 

 



Mulţumesc pentru atenţie! 


