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Evaluarea Strategică de Mediu pentru Planul Urbanistic 
General Orhei a fost efectuată
în perioada 2014-2015

• Suportul metodologic CEE ONU
în cadrul Programului EaP GREEN

• Scop: testarea prevederilor 
Proiectului legii privind ESM şi a
Protocolului ESM în
Moldova 

• Identificarea, descrierea şi evaluarea problemelor de 
mediu din localitate cu propunerea soluţiilor şi
alternativelor

.

Nivel local: Planul General Orhei



Procesul a inclus:

• Plasarea anunturilor cu privire la iniţierea procesului

• Colectarea şi analizarea informaţiei şi documentelor

• Elaborarea raportului privind identificarea domeniului 
de aplicare (Scoping Report)

• Elaborarea Raportului de mediu (Environmental
Report)

• Conlucrarea cu beneficari, autorităţile şi asociaţiile
obşteşti

• Consultări publice

Nivel local: Planul General Orhei



Problemele majore identificate:

• Gunoiştea
orăşenească

• Magistrala 
naţională şi drumul 
de ocolire 

• Carierele şi
eroziunea solului

• Staţia veche de 
epurare

• Spaţiile verzi

Nivel local: Planul General Orhei



Alternativele propuse:

• Magistrala de ocolire 
şi protecţia
Defileului Orhei

• Staţia de epurare 
pentru ape industriale

• Gunoiştea
orăşenească – abordare
regională

• Protecţia spaţiilor verzi şi a luncii rîului Răut

Nivel local: Planul General Orhei



ESM a Foii de parcurs pentru promovarea economiei verzi

Scopul Foii de parcurs este de a promova implementarea principiilor
economiei verzi în Republica Moldova, în armonie cu dezvoltarea
economică şi bunăstarea socială:
identificarea şi promovarea măsurilor de implementare a principiilor 
economiei verzi în toate sectoarele de dezvoltare social‐economică 
pe terment scurt şi mediu, cu detalierea acţiunilor din documentele 
strategice şi de planificare sectoriale existente şi completarea 
golurilor în domeniul dat (cu utilizarea Cadrului Strategic şi Listei de 
acţiuni în domeniul Economiei Verzi (CEE ONU, Batumi)

Nivel naţional: Economia verde



Domenii prioritare:
• Eficienţa Energetică 
• Ecologizarea ÎMM 
• Agricultura ecologică
• Achiziţii Publice Durabile 
• Transportul Durabil 
• Producerea mai Pură/Industria Verde
• Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă 
• Dezvoltarea Regională şi Construcţiile/Oraşe verzi 

Nivel naţional: Economia verde



Evaluarea Strategică de Mediu a Foii de 
Parcurs pentru promovarea economiei verzi 
în Republica Moldova, 2016

• Plasarea anunțurilor pe paginile Ministerului 
Mediului, septembrie 2015

• Consultări publice a proiectului raportului privind 
domeniile de aplicare – aprilie 2016

• Lucrul grupului de consultanți locali 
• Prezentarea rezultatelor la nivel național şi regional 

- 2017 

Nivel național: Economia verde



• Structura proiectelor rapoartelor ESM, prevăzută de lege, a fost
testata, aprobată, iar textul legii şi anexei redactate,
corespunzător

• Procedura de plasare a anunțurilor, de informare şi consultare a
publicului au fost aduse în corespundere cu realităţile ţării şi
cerinţele legislaţiei

• Necesităţile existenţei datelor, statisticii primare şi a
monitorizării, în special la nivel local pentru stabilirea domeniilor
de aplicare

• Necesitatea acoperirii cheltuielilor de elaborare a ESM şi
consultărilor de către iniţiator

• Necesitatea personalului pregătit la nivel naţional şi local

Propuneri la proiectul legii



Pentru mai multe informaţii despre EaP GREEN şi ESM
• Pagina Ministerului Mediului:
http://www.mediu.gov.md/index.php/component/conten
t/article/89‐categorii‐in‐romana/important/157‐
conferinta‐onu‐pentru‐dezvoltare‐durabila

• UNECE website:
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html

• OECD website: 
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm



Vă multumesc pentru 
atenţie!


