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Scopul și obiectul legii

Instituirea unui cadru juridic de efectuare a evaluării
strategice de mediu în vederea asigurării unui nivel
înalt de protecție a mediului, prevenirii sau diminuării
impactului negativ asupra mediului și sănătății
populației de la efectele anumitor planuri și
programe.

Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele
planurilor și programelor elaborate la nivel național și
local, care pot avea un impact semnificativ asupra
mediului din Republica Moldova sau din alte state.



Domeniul de aplicare
Evaluarea strategică de mediu se
efectuează pentru planurile şi
programele, elaborate în domeniile
agricultură, silvicultură, piscicultură,
energetică, industrie, transporturi,
gestionarea deșeurilor, gestionarea
resurselor acvatice, comunicații
electronice, turism, folosinței
funciare, planificarea urbană şi rurală
şi care stabilesc cadrul pentru
emiterea autorizaţiei pentru
realizarea proiectelor și activităților
din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din
Legea privind evaluarea impactului
asupra mediului.



Prevederile prezentei legi nu se extind asupra planurilor
şi programelor:

b) din domeniul 
financiar sau 
bugetar.

а) a căror scop este 
asigurarea necesităților 
apărării naționale sau 
lichidarea consecințelor 
situațiilor excepționale în 

domeniul civil; 



Autoritatea responsabilă

• Evaluarea strategică de
mediu se efectuează de
autoritatea competentă
de nivel național sau
local.

• Inițiatorul elaborează
planuri şi programe din
proprie inițiativă sau la
solicitarea Parlamentului
ori a Guvernului.



• Pentru efectuarea evaluării
strategice de mediu, inițiatorul
este în drept să antreneze,
instituții de profil,iar în bază de
concurs, experți şi specialiști,
inclusiv internaționali.

• Inițiatorul asigură informarea și
participarea autorității
competente, a autorității în
domeniul ocrotirii sănătății și a
altor autorități interesate.

• Cheltuielile pentru efectuarea
evaluării strategice de mediu se
suportă de către iniţiator.



Determinarea necesității efectuării 
evaluării strategice de mediu

Informații despre inițiator: i)denumirea şi adresa
instituţiei; ii)numele, prenumele, adresa și datele
de contact al reprezentantului autorizat de inițiator;

Informații despre plan sau program: i) denumirea
planului sau programului; ii) fundamentarea
necesităţii elaborării planului sau programului; iii)
principalele aspecte de protecţie a mediului incluse
în proiectul planului sau programului; etc.

Pentru efectuarea evaluării prealabile inițiatorul, la etapa 
formulării planului sau programului prezintă autorităţii 

competente următoarea informaţii: 



• Autoritatea competentă,
desfășoară consultări cu autoritatea
din domeniul ocrotirii sănătății, ia
în considerare opinia publicului și
emite avizul cu privire la evaluarea
prealabilă, plasându‐l pe pagina
web oficială, în decurs de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii.

• Avizul privind evaluarea prealabilă
se remite în formă scrisă
inițiatorului planului sau
programului și se plasează pe
pagina web oficială în decurs de 5
zile lucrătoare de la data
recepționării.

• În cazul luării deciziei de efectuare
a evaluării strategice de mediu,
inițiatorul asigură realizarea
acesteia conform etapelor stabilite.



Etapele evaluării strategice de 
mediu

Procesul evaluării strategice de mediu pentru 
planuri sau programe se desfășoară conform 

următoarelor etape: 
1‐ determinarea

domeniului de aplicare a 
raportului privind

evaluarea strategică de 
mediu

2‐ elaborarea raportului
privind evaluarea strategică

de mediu

3 ‐ coordonarea raportului
privind evaluarea strategică
de mediu cu autorităţile
publice, cu publicul
interesat și emiterea
avizului de mediu

4. desfășurarea 
consultărilor

transfrontaliere



Determinarea domeniului de aplicare
a raportului privind evaluarea

strategică de mediu
• În procesul determinării

domeniului de aplicare a raportului
privind evaluarea strategică de
mediu, inițiatorul desfășoară
consultări cu autoritatea
competentă și autoritatea în
domeniul ocrotirii sănătății.

• În procesul elaborării raportului
privind evaluarea strategică de
mediu autoritatea competentă,
care consultă inițiatorul la
determinarea domeniului de
aplicare a raportului privind
evaluarea strategică de mediu,
poate solicita informații
suplimentare de la iniţiator.



Elaborarea raportului

• Raportul privind evaluarea strategică de 
mediu identifică, descrie și evaluează
posibilele efecte semnificative asupra

mediului, inclusiv cele legate de 
sănătatea populației, efectele

implementării planului sau programului, 
precum și alternativele rezonabile. 

• Raportul trebuie să conțină informațiile
corelate cu gradul de cunoaştere și cu 
metodele de evaluare existente, cu 
conținutul și gradul de detaliere al 
planului sau programului, cu stadiul

acestora în procesul de luare a deciziei. 



• Inițiatorul stabilește autoritățile
administrației publice cu care se vor
efectua consultările asupra raportului
și a planului sau programului și care în
virtutea responsabilităților specifice,
pot fi interesate de efectele asupra
mediului în urma implementării
planului sau programului.

• Inițiatorul plasează proiectul planului
sau programului și raportul privind
evaluarea strategică de mediu pe
pagina web oficială și informează
despre termenele de prezentare a
obiecțiilor și a propunerilor, precum și
despre desfășurarea consultărilor.



Coordonarea raportului și emiterea
avizului de mediu

Inițiatorul prezintă pentru examinare proiectul planului
sau programului şi raportul către: 

autoritatea competentă și autoritatea administrației publice
centrale în domeniul ocrotirii sănătății, dacă planul sau
programul este aprobat de Guvern sau adoptat de Parlament;

autoritatea competentă și subdiviziunea teritorială a autorității
administrației publice centrale în domeniul ocrotirii sănătății,
dacă planul sau programul este aprobat de către administrația
publică locală;

alte autorități competente, specificate la art. 8 alin. (4).



Autoritatea competentă, 
după recepţionarea

proiectului planului sau
programului şi a 
raportului privind

evaluarea strategică de 
mediu, le plasează pe
pagina web oficială şi le 
expediază organizațiilor
obștești de mediu ,cu 

indicarea adresei la care 
se pot familiariza cu 

documentele menţionate. 

Autoritatea publică în domeniul ocrotirii
sănătății, alte autorități interesate prezintă
inițiatorului obiecțiile și propunerile lor la 
plan sau program şi la raportul privind

evaluarea strategică de mediu, cu o copie în
adresa autorității competente, în termen de 
cel mult 30 de zile lucrătoare de la data 

recepționării acestora



Autoritatea competentă, în funcție de calitatea raportului, cerințele
de protecţie a mediului din proiectul planului sau programului, de 

opinia autorităților interesate și a publicului, adoptă una din 
următoarele decizii: 

а) emite avizul de mediu;

b) remite iniţiatorului raportul privind
evaluarea strategică de mediu, planul sau
programul, pentru definitivare, cu indicarea
măsurilor care urmează a fi luate;

с) refuză eliberarea avizului de mediu, cu
motive justificative.



• Termenul de adoptare a
deciziei și de emitere a avizului
de mediu, constituie cel mult
45 de zile calendaristice de la
data recepționării proiectului
planului sau programului și a
raportului.

• În cazul în care raportul și
proiectul planului sau
programului au fost remise
spre definitivare, termenul de
examinare repetată și de
emitere a avizului de mediu
constituie 20 de zile lucrătoare
de la data recepționării
documentelor definitivate.



Informarea și participarea 
publicului

Inițiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă asigură 
informarea şi participarea publicului la evaluarea strategică de mediu a 

planului sau programului prin următoarele acțiuni: 

а) identificarea publicului care ar putea fi
afectat în urma realizării planului sau
programului sau care este interesată în
procesul de luare a deciziei, inclusiv
organizațiile obștești de mediu;

b) stabilirea modalităţii de informare a
publicului, utilizând diferite metode de
informare, cum ar fi: anunțuri publice în
mass‐media, informații plasate pe
paginile web oficiale;



с) determinarea modalităţii de
consultare a publicului prin;
informarea în formă scrisă,
dezbateri publice etc.;

d) stabilirea termenilor rezonabili,
care să permită publicului să
participe eficient şi la timp la toate
etapele evaluării strategice de
mediu;

е) informarea asupra posibilității de
participare a publicului în cazul
efectuării consultărilor în context
transfrontalier.



Inițiatorul plasează pe pagina sa 
web oficială proiectul planului 
sau programului, raportul și 

informația privind termenele de 
prezentare a propunerilor şi 

obiecţiilor la proiectul planului 
sau programului, la raportul 

privind evaluarea strategică de 
mediu, inclusiv ora și locul 
desfăşurării dezbaterilor 

publice. 



Consultările în context 
transfrontalier

Dacă în procesul determinării domeniului de aplicare al raportului
privind evaluarea strategică de mediu s‐a constatat că realizarea
planului sau programului pe teritoriul Republicii Moldova poate

genera efecte semnificative pentru mediul unui alt stat, atunci se vor 
efectua consultări în context transfrontalier. 

Se stabilește un termen de cel
mult 15 zile calendaristice, în
cadrul căruia partea afectată
urmează să comunice despre
participarea sau
neparticiparea sa la procedura
evaluării strategice de mediu
în context transfrontalier.

În cazul în care partea afectată și‐
a exprimat dorința de a participa
la procedura evaluării strategice
de mediu, părțile coordonează
termenul de prezentare a opiniei
asupra proiectului planului sau
programului, care nu va fi mai
mare de 45 zile calendaristice.



După aprobarea planului sau programului, 
autoritatea competentă a părții de origine 
prezintă părții afectate, în termen de 15 
zile calendaristice, copia planului sau 
programului aprobat şi/sau adoptat și 

informația care va conține: 

Fundamentarea
integrării

problemelor
protecției mediului în
conţinutul planului
sau programului; 

Rezultatele 
consultărilor în 

context 
transfrontalier; 

Programul 
monitorizării.



Consultările în context 
transfrontalier

În cazul în care Republica Moldova este parte afectată:

Autoritatea
competentă, în

termen de cel mult
30 zile

calendaristice, 
comunică despre
participarea sau
neparticiparea la 

procedura evaluării
strategice de mediu

în context 
transfrontalier. 

În termenul stabilit,
se prezintă avizul
de mediu părții de 
origine, ținînd cont

de opiniile
autorităților
interesate ale 
administrației

publice centrale și
ale publicului, și
desfășoară, de 
comun acord, 
consultări.

După recepționarea
de la Partea de 
origine a copiei
planului sau
programului

aprobat, autoritatea
competentă le 

plasează pe pagina
web oficială şi
informează
autoritățile
interesate ale 
administrației

publice și publicul.



Aprobarea deciziei
Pentru aprobarea planului sau programului, care 

a fost supus evaluării strategice de mediu, 
inițiatorul prezintă documentele în conformitate 
cu legislația în vigoare, inclusiv avizul de mediu al 

autorității competente.



După aprobarea planului sau programului conform 
procedurii stabilite de legislaţia în vigoare, iniţiatorul 
plasează pe pagina web oficială avizul de mediu şi 

următoarele informaţii privind: 

а) aprobarea planului sau
programului;

b) modul în care au fost integrate în
plan sau program problemele de
mediu, impactul asupra mediului,
inclusiv consecinţele asupra sănătăţii
populației;

с) consultarea publicului şi
autorităţilor publice centrale şi locale,
rezultatele consultărilor în context
transfrontalier.



Monitorizarea
• Inițiatorul desfășoară

monitorizarea efectelor
semnificative asupra mediului
în procesul de realizare a
planului sau programului în
scopul identificării efectelor
adverse neprevăzute, inclusiv
cele de sănătate a populației
într‐un stadiu incipient,
pentru a putea întreprinde
măsurile de remediere
corespunzătoare.

• Inițiatorul prezintă autorității
competente în domeniul
protecţiei mediului rezultatele
monitorizării și le publică pe
pagina web oficială.



Vă mulțumesc pentru atenție !


