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Aplicarea practică a Proiectului de Lege privind Evaluarea Strategică de Mediu în 

Republica Moldova prin intermediul Foii de Parcurs în promovarea Economiei 

Verzi: 

Al doilea atelier de instruire în domeniul Evaluării Strategice de Mediu al Foii de 

Parcurs privind Economia Verde,  

şi  Consultarea domeniului de definire ESM (scoping) 

21 – 22 aprilie 2016, Chişinău 

Sala de Conferinţe New York, Summit Event, str. Tighina 49/3 

 

Atelierul de instruire vine ca o continuare al instruirii “Evaluarea Strategică de Mediu” (ESM) 

desfăşurată în data de 2-3 decembrie 2015 la Chişinău. Instruirea este realizată pentru  a susţine 

aplicarea ESM în Republica Moldova, care are drept scop furnizarea la timp şi contribuţia 

efectivă în procesul de pregătire a Foii de Parcurs privind promovarea economiei verzi.  

Proiectul pilot ESM este implementat în paralel cu procesul de planificare organizat într-un mod 

integrat (experţii ESM vor contribui semnificativ în procesul de elaborare al Foii de Parcurs). 

Primului atelier de lucru sa axat pe elaborarea unei introduceri al conceptului ESM şi pe 

aspectele procedurale, pe când cel de-al doilea atelier va cuprinde aspecte privind identificarea 

necesităţilor şi oportunităţilor de îmbunătăţire  e economiei verzi în sectoarele selectate, 

utilizând procedura ESM ca instrument de facilitare în integrarea punctelor de vedere ale 

părților interesate relevante, inclusiv al publicului. Adiţional abordării necesităţilor specifice ale 

procesului de planificare a Foii de Parcurs privind promovarea economiei verzi, vor fi incluse şi 

componente generale al metodologiei ESM pentru a consolida cunoştinţele participanţilor de a 

desfăşura în mod independent sau de a participa în cadrul viitoarelor procese relaţionate ESM, o 

dată cu adoptarea şi implementarea legislaţiei în domeniu.   

Astfel, în afară de introducerea ESM şi aplicarea acesteia în contextual elaborării Foii de Parcurs 

privind promovarea economiei verzi, atelierul va aborda şi rezultatele preliminare al fazei ESM 

de definire al domeniului (scoping): identificarea aspectelor cheie legate de mediu, al sectorului 

economic şi discutarea constatărilor şi rezultatelor obţinute. Aspectul cheie este de a identifica 

oportunităţile şi măsurile de aplicare al strategiei de mediu şi economiei Republicii Moldova, dar 

şi identificarea temelor pentru elaborarea ulterioară în procesul de pregătire al Foii de Parcurs.   

O parte importantă a agendei este, de asemenea, o componentă al instruirii dedicată abordări 

generale în analiza ESM și organizarea raportului ESM final, în conformitate cu legislația și cele 

mai bune practici internaționale. 

În cele din urmă, în afară de instruirea ESM se va organiza şi consultarea proiectului raportului 

pe scoping pentru Foaia de Parcurs privind promovarea economiei verzi, eveniment deschis 

pentru toate părţile interesate. Scopul evenimentului este de a consulta versiunea preliminară al 

raportului ESM (scoping) şi sensibilizarea publicului cu privire la procedura ESM. 



Joi, 21 aprilie: Atelier de Instruire ESM : proces, discutarea constatărilor experţilor în faza de 

definire al domeniului (scoping)  

 
9.00 – 9.30 

 
Cuvânt de deschidere 
Obiectivele atelierului 
Introducerea participanţilor 
 

 
Dna. Inga Podoroghin 
Secretar de Stat, Punct 
Focal ESM 
Ministerul Mediului RM 
Dna. Rodica Iordanov 
Lider de echipă, 
EcoContact 
 

9:30 – 9.45 Activităţi EaP Green pentru a susţine  implementarea 
Protocolului privind ESM la Convenţia ESPOO în 
Republica Moldova 
Introducerea situației actuale de implementare a 
proiectului-pilot național privind aplicarea proiectului de 
lege ESM în procesul de pregătire a foii de parcurs pentru 
promovarea economiei verzi şi nivelul actual de promovare 
al Proiectului de Lege ESM.  
 

Dna. Rodica Iordanov 
Lider de echipă  
 

9:45 – 10.15 Introducere cu privire la foaia de parcurs privind 
economia verde: concept, viziune, obiective, domenii 
prioritare, SWOT etc. 

Dl. Andrei Isac 
Consultant Local, 
UNEP ROE, EaP GREEN 
 

10.15 – 10.45 Aplicarea ESM pentru documentele de politici: provocări, 
exemple, practici 
 

Dl. Michal Musil  
 Expert Internaţional  

10.45- 11.00 Pauză de cafea 
 

 

11.00-11.30 Constatări  preliminare(scoping) (prezentare generală, 
concluzii, recomandări, lista părţilor interesate): Sectorul 
Energetic 

Dl. Valentin Arion 
 Expert Local 
 

11:30 – 11.45 Facilitarea discuţiilor cu privire la aspectele cheie ce 
urmează a fi luate în considerare în ESM pentru sectorul 
energetic, cu accent pe eficienţă energetică-economia 
verde. 
 

 
 

11.45- 12.15 
12.15 – 12.30 
 

Constatări  preliminare(scoping): Agricultura ecologică 
Facilitarea discuţiilor cu privire la aspectele cheie ce 
urmează a fi luate în considerare în ESM pentru sectorul 
Agriculturii 
 

Dna. Iuliana Palade  
Expert Local 
 

12:30 -14.00  Prânz 
 

 

14:00  - 14.30 
 
14.30 – 14.45 
 

Constatări  preliminare(scoping): Ecologizarea IMM şi 
Industria  verde 
Facilitarea discuţiilor cu privire la aspectele cheie ce 
urmează a fi luate în considerare în ESM pentru sectorul 
Ecologizarea IMM-urilor şi Industria Verde 
 

Dna. Oxana Paladiciuc   
Expert Local 

14:45  - 15.15 
15.15 – 15.30 

Constatări  preliminare(scoping): Transport durabil  
Facilitarea discuţiilor cu privire la aspectele cheie ce 
urmează a fi luate în considerare în ESM pentru sectorul 
transportului 

Dna. Diana Gorcea 
Expert Local 

Flexibl Pauză de cafea 
 

 

15:30 – 16.00 Constatări  preliminare(scoping): Dezvoltarea Regională Dna. Faina Munteanu 
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16.00 – 16.15 
 
 
 
16.15 – 16.45 
 
16.45 – 17.00 
 
 

şi Construcţii 
Facilitarea discuţiilor cu privire la aspectele cheie ce 
urmează a fi luate în considerare în ESM pentru sectorul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 
 
Constatări  preliminare(scoping): Domeniul Mediului 
 
Facilitarea discuţiilor cu privire la aspectele cheie ce 
urmează a fi luate în considerare în ESM pentru domeniul 
mediului 

Expert Local 
 
 
 
 
Dna Petruşevschi 
Daniela, 
Expert Local 

17:00  Concluzii, închiderea primei zile de instruire Dl. Michal Musil  
 Expert Internaţional 
Dna. Rodica Iordanov 
Lider de echipă 

 

Vineri, 22 aprilie, Prima parte a zilei: Instruire ESM (Pregătirea Raportului ESM) 

9:00 – 9.30 Raportul de Mediu ESM 
Prezentarea structurii Raportului de Mediu, 
abordarea analizei ESM și a posibilelor dificultăți 
 

Dl. Michal Musil 
Expert internaţional 
 

9:30 – 10.00 
 
 
 

Exemplu de caz: Raportul de Mediu ESM pentru 
Planul Urbanistic al or. Orhei 
Împărtăşirea experienţei din cadrul primului proiect 
pilot ESM 
 
 

Dl. Andrei Isac 
Consultant Local 
 
 

10:00 -11.00 
 
 
 
11.00 – 11.15 

Raportul de Mediu ESM Report (cont´d) 
Etapa scoping: exemple practice, concluzii şi 
recomandări, alternative etc.  
 
Pauză de cafea 
 

Dl. Michal Musil 
Expert internaţional  

11:15 – 12.30 
 
 
 
 
 
 
12.30 – 13.00 

Raport de Mediu ESM al Foii de Parcurs Economia 
Verde: abordări posibile   
Discuție privind utilizarea metodelor și a 
indicatorilor de analiză (inclusiv Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă și Indicatorii Creşterii Verzi), în 
contextul ESM 
 
Următorii paşi, Q&A, Concluzii 
 
 

 Dl. Michal Musil 
Expert internaţional Mr. 
Dl. Andrei Isac 
Consultant Local 
 
Dl. Michal Musil 
Expert internaţional Mrs. 
Dna. Rodica Iordanov 
Lider de echipă 

13:00  - 14.00 Prânz Fourshette  
   
Vineri, 22 aprilie, Partea a II-a a zilei:  ESM pentru Foaia de Parcurs privind promovarea 

Economiei Verzi: Consultări publice   

 
13.45 – 14.00 

 
Înregistrarea participanţilor la evenimentul de 
consultare 

 

 
14.00 – 17.00  
 
 

 
Consultări Publice ale Raportului Scoping 
 
 

 
 
 
 



14.00 – 14.15 
 

Deschiderea 
Prezentarea scopului și obiectivelor consultării  

Dna. Rodica Iordanov 
Lider de echipă 
 

14:15 – 14.45  
 
 
 
14:45 -15.15 
 
 
 
 
15.15 – 16.00 

Foaia de Parcurs privind promovarea 
obiectivelor economiei verzi, conținut, proces de 
planificare 
 
Prezentarea raportului de definire a domeniului 
ESM (scoping), principalele concluzii şi 
recomandări 
 
Facilitarea discuţiilor 
Oportunităţi de îmbunătăţire al procesului de 
promovare a Economiei Verzi, prioritatea  
sectoarelor cheie economice 

Dl. Andrei Isac 
Consultant Local 
 
 
Experţii locali ESM 
 
 
 
 
Experţii locali ESM şi  
Expertul Internaţional 
 

   
16.00 – 16.15  
 

Pauză de Cafea 
 

 
 

16:15 – 16.45 
 
 
 
16.45 – 17.00  

Facilitarea discuţiilor 
Potenţialul proiectului pilot ESM de a contribui la 
elaborarea Foii de Parcurs privind Economia Verde 
 
Următorii paşi, Q&A, Concluzii 

Experţii locali ESM şi  
Expertul Internaţional 
 
 
Dna. Rodica Iordanov 
Lider de echipă 
 

 


