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Cadrul normativ în domeniul ESM

Legea pentru ratificarea
Protocolului privind
evaluarea strategică de 
mediu la Convenţia
privind evaluarea
impactului asupra
mediului în context
transfrontalier nr. 
156 din 26.07.2018 (în
vigoare 07.09.2018);

Legea privind evaluarea 
strategică de mediu nr. 
11 din 02.03.2017 (în 
vigoare 07.04.2018);

Ordinul MADRM cu 
privire la aprobarea
Ghidului cu privire la 
efectuarea procedurilor
privind evaluarea
strategică de mediu nr.
219 din 01.10.2018 (în
vigoare 12.11.2018);

Legea cu privire la actele
normative nr. 
100 din 22.12.2017 (în
vigoare 12.07.2018, cu 
excepţia art.22, art.50 
alin.(2) şi art.58 alin.(6) -
12.01.2019);



LegeaESM

• Transpune:
➢ Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 

mediului, din 27 iunie 2001;
➢ Protocolul privind evaluarea strategică de mediu al Convenției de la Espoo, privind evaluarea 

impactului asupra mediului înconjurător în zonele context transfrontiere;
➢ Protocolul a intrat în vigoare la 11 iulie 2010;



Scopul & Obiectul

proiectele P/P
elaborate la nivel
naţional şi local, care
pot avea un impact
semnificativ asupra
mediului în Republica
Moldova sau în alte
state.

Domeniul

- P/P elaborate în agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică,
industrie, transporturi, gestionarea deşeurilor, gestionarea resurselor
acvatice, comunicaţiile electronice, turism, folosinţa funciară,
planificarea urbană şi rurală (documentaţia de urbanism şi amenajare a
teritoriului, inclusiv planurile şi programele de amenajare a teritoriului
naţional, regional, raional şi planurile urbanistice generale) şi care
stabilesc cadrul pentru acordarea autorizaţiei de realizare a proiectelor
şi activităţilor prevăzute în anexele nr.1 şi 2 la Legea nr.86 din
29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

- care stabilesc utilizarea unor suprafeţe mici, la nivel local, precum şi
cele care prevăd modificări minore ale P/P;

- se realizează proiectele şi activităţile enumerate în anexele nr.1 şi 2
din Legea nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului şi pentru care este necesară autorizaţia.

Sunt supuse ESM la 
etapa evaluării
prealabile, pe baza
criteriilor stabilite
în anexa nr.1 la 
Legea ESM

http://weblex.md/item/view/id/5b9279e5c69bca0bb58660ad6138bd33
http://weblex.md/item/view/id/5b9279e5c69bca0bb58660ad6138bd33


Cerințele Protocolului ESM
Articolul 2 – Definiții

Prin “planuri și programe” se are au vedere planurile și programele și orice 
modificări la acestea, care sunt:

(a) impuse de prevederile actelor legislative, de reglementare sau administrative; și
(b) supuse pregătirii și/sau adoptării de către o autoritate, sau pregătite de către o 
autoritate pentru a fi adoptare printr-o procedură oficială, de către parlament sau 
guvern.



Cerințele Protocolului ESM (2)

Articolul 4 – Cadrul de aplicare privind planurile și programele

Prin “Planuri și programe” se au în vedere planurile și programele și orice motificări la 
acestea, care sunt:

1. ESM este efectuată pentru planurile și programele (...) care au probabilitatea că 
vor avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

2. ESM trebuie să fie efectuată pentru planurile și programele care sunt pregătite 
pentru sectoare, precum agricultura, silvicultura, piscicultura, doemeniul energetic, 
industrie, inclusiv industria extractoare, transporturi, dezvoltare regională, gestionarea 
deșeurilor, gestionarea apelor, telecomunicații, turism, planificarea spațială urbană sau 
rurală sau folosirea terenurilor, care stabilesc cadrul pentru acordul viitor privind 
elaborarea proiectelor enumerate în Anexa I și a oricăror altor proiecte enumerate în 
Anexa II, care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în baza legislației 
naționale.



Cerințele Protocolului ESM (3)

Următoarele planuri și programe nu sunt supuse prevederilor acestui Protocol:
(a) Planurile și programele ale căror scopunic este apărarea națională sau protecția 
civilă în situații excepționale;
(b) Planurile și programele financiare sau bugetare.

ESM, de asemenea, nu este obligatorie dacă un plan sau program determină 
utilizarea unei suprafețe mici la nivel local sau constituie o modificare minoră a unui 
plan sau program (ESM va fi obligatorie doar dacă există probabilitatea că planul sau 
programul va avea efecte semnificative asupra mediului)



Abordările față de screening

a) examinarea individuală a cazurilor (caz după caz) 
b) sau după specificarea tipurilor de planuri și programe
c) sau după o combinație a ambelor abordări. 

• autoritățile în domeniile mediului și sănătății sunt consultate la momentul 
aplicării procedurilor de screening.

• aceasta oferă, în măsura adecvată, oportunități pentru participarea publicului 
vizat la screeningul planurilor și programelor 

• Disponibilitatea expunerii publice a concluziilor, inclusiv a motivelor din care nu 
este necesară o evaluare strategică de mediu



Procesul ESM
• Screening-ul (pentru a decide dacă trebuie de aplicat ESM sau nu)

• Definirea cadrului de aplicare (pentru a decide pe ce aspecte ar trebui să
se axeze ESM)

• Raportul ESM (analiza de referință, evaluarea, compararea alternativelor,
măsurile de atenuare)

• Participarea publicului

• Consultarea (cu autoritățile relevante)

• Consultarea transfrontalieră (după necesitate)

• Aprobarea deciziei

• Monitorizarea



Definirea cadrului de aplicare în ESM 
Identificarea problemelor de mediu și de sănătate care urmează a fi abordate în 
evaluare

• Aceasta este pur și simplu o metodă structurată pentru identificarea principalelor riscuri legate de 
sustenabilitate sau a problemelor legate de Planul sau Programul (PPP) în curs de pregătire  

• Definirea cadrului de aplicare trebuie să identifice problemele relevante ce țin de mediu și sănătate, care 
trebuie să fie examinate în continuare în ESM, și (în măsura posibilă), trebuie de asemenea:

▪ să definească dimensiunea teritorială a evaluării 
▪ să identifice factorii care urmează să fie implicați  
▪ să sugereze propuneri potrivite pentru mediu (sau întrebări concrete) care vor ghida analizele 

efectuate în procesul ESM.

• Această etapă este importantă pentru eficiența procesului ESM, deoarece trebuie să asigure ca accentele 
ESM să fie puse doar pe efectele eventual semnificative, care sunt relevante pentru planul sau programul 
propus



Definirea cadrului de aplicare în ESM 
Instrumentele și metodele de definire a cadrului de aplicare

• Multe variante ale matricelor de analiză sau ierarhizare 
o Folosite de regulă pentru abordările de expert și Delphi față de definirea cadrului de aplicare, și 

afective pentru organizarea analizelor de definire a cadrului de aplicare, și pentru prioritizarea 
problemelor

• Hărți și suprapunerea de cartografiere SIG
o Folosite, de regulă, pentru abordările de expert și Delphi, față de definirea cadrului de aplicare și 

afective pentru:
• analiza rapidă a volumelor mari de informație spațială
• Identificarea rapidă a posibilelor domenii de interes 

• Analiza SWOT, și altele

Raportul privind definirea cadrului de aplicare
• Se bazează de obicei pe date limitate/analiza generală
• Nu necesită (si nici nu urmărește scopul) de a fi detaliat
• Este supus Consultării definirii cadrului de aplicare cu factorii vizați



Procesul ESM
• Screening-ul (pentru a decide dacă ESM trebuie aplicată sau nu)

• Definirea cadrului de aplicare (pentru a decide pe ce aspecte ar trebui
să se axeze ESM)

• Raportul ESM (analiza de referință, evaluarea, compararea
alternativelor, măsurile de atenuare)

• Participarea publicului

• Consultarea (cu autoritățile relevante)

• Consultarea transfrontalieră (după necesitate)

• Aprobarea deciziei

• Monitorizarea



Raportul ESM
Cerințele relevante ale Protocolului (1)

1. Conținutul și obiectivele principale ale planului sau programului și legătura acestuia cu alte 
planuri sau programe.

2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv a sănătății, și evoluția probabilă a 
acestora, în cazul în care planul sau programul nu va fi implementat.

3. Caracteristicile mediului, inclusiv ale sănătății, în zonele cu probabilitate că vor fi afectate 
semnificativ.

4. Problemele de mediu, inclusiv cele de sănătate, care sunt relevante pentru plan sau 
program.

5. Obiectivele de mediu, inclusiv cele de sănătate stabilite la nivel internațional, național, sau 
la alte nivele, care sunt relevante pentru plan sau program și modurile în care aceste 
obiective și alte considerente de mediu, inclusiv de sănătate au fost luate în considerație în 
timpul pregătirii raportului.



Raportul ESM
Cerințele relevante ale Protocolului (2)

6. Efectele semnificative probabile asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.
7. Măsurile de prevenire, reducere sau atenuare a oricăror efecte adverse semnificative 

asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, care pot rezulta din implementarea planului sau 
programului.

8. Descrierea generală a motivelor selectării alternativelor abordate și descrierea modului în 
care a fost efectuată evaluarea, inclusiv a dificultăților întâmpinate în prezentarea 
informației care urma să fie inclusă, cum ar fi deficiențe tehnice sau lipsa de cunoștințe.

9. Măsurile prevăzute pentru monitorizarea efectelor implementării planului sau programului 
asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

10. Eventualele efecte transfrontaliere semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.
11. Rezumatul fără caracter tehnic al informației furnizate.



Raportul ESM
Cerințele relevante ale Protocolului (3)

• Efectele trebuie să includă eventualele efecte pozitive și negative semnificative asupra 
mediului și sănătății, care pot fi:
o directe sau secundare, 
o cumulative, sinergice, 
o pe termen scurt, mediu și lung, 
o permanente sau temporare

Totuși, ESM nu este un studiu de doctorat (PhD) …
• Raportul ESM trebuie să conțină informația care poate fi necesară în măsură rezonabilă, luând în 

considerație:
o Cunoștințele și metodele de evaluare actuale;
o Conținutul și nivelul de detalii ale planului sau programului și etapa acestuia în procesul de luare a 

deciziei;
o Interesul publicului; și
o Necesitățile de informație ale organului decizional.



Procesul ESM
• Screening-ul (pentru a decide dacă trebuie aplicată ESM sau

nu)

• Definirea cadrului de aplicare (pentru a decide pe ce aspecte
trebuie să se axeze ESM)

• Raportul ESM (analiza de referință, evaluarea, compararea
alternativelor, măsurile de atenuare)

• Participarea publicului

• Consultarea (cu autoritățile relevante)

• Consultarea transfrontalieră (după necesitate)

• Aprobarea deciziei

• Monitorizarea



Consultarea ESM
Cerințele relevante ale Protocolului (1)

Publicul vizat, inclusiv ONG-urile relevante trebuie:
• să aibă oportunitatea de a exprima opinia privind raportul de mediu la proiectul planului sau programului 

în termen rezonabil
• să fie identificat – („Publicul vizat“ nu este publicul general)

Aranjamentele detaliate pentru informarea și consultarea publicului vizat trebuie să:
• fie determinate și aduse la cunoștință publicului;
• ia în considerație Anexa V (a se vedea slide-ul următor)



Consultarea ESM
Cerințele relevante ale Protocolului (2)

Anexa V (‘notificarea’ despre aranjamentele privind participarea publicului)
• Planul sau programul propus și caracterul acestuia.
• Autoritatea responsabilă pentru adoptarea acestuia.
• Procedura prevăzută, inclusiv:

o Inițierea procedurii;
o Oportunitățile de a participare ale publicului;
o Ora și locația oricăror audieri publice prevăzute;
o Autoritatea de la care poate fi obținută informația relevantă
o Autoritatea căreia îi pot fi transmise comentariile
o Informația legată de mediu, inclusiv de sănătate, relevantă pentru planul sau programul propus, 

care este disponibilă.
• Dacă există probabilitatea ca planul sau programul să fie supus procedurii de evaluare tranfrontalieră.



Procesul ESM
• Screening-ul (pentru a decide dacă trebuie aplicată ESM sau

nu)

• Definirea cadrului de aplicare (pentru a decide pe ce aspecte
ar trebui să se axeze ESM)

• Raportul ESM (analiza de referință, evaluarea, compararea
alternativelor, măsurile de atenuare)

• Participarea publicului

• Consultarea (cu autoritățile relevante)

• Consultarea transfrontalieră (după necesitate)

• Aprobarea deciziei

• Monitorizarea



ESM și aprobarea deciziei
Cerințele relevante ale Protocolului (1)

Factorul de decizie trebuie să ia în considerație: 

• concluziile raportului de mediu 
o Inclusiv măsurile pentru prevenirea / reducerea / atenuarea efectelor adverse ale diferitor 

alternative ale planului sau programului

• opiniile exprimate de
o autoritățile relevante din domeniul mediului și sănătății 
o publicul vizat 
o orice părți afectate



ESM și aprobarea deciziei
Cerințele relevante ale Protocolului (2)

• După adoptarea planului sau programului, factorul de decizie trebuie să informeze
o autoritățile relevante din domeniul mediului și sănătății
o publicul (și nu doar publicul vizat) 
o orice părți afectate 

• Planul sau programul adoptat trebuie să fie făcut public disponibil, însoțit de o declarație:
o care rezumă modul în care considerentele de mediu (in raportul de mediu) au fost integrate în 

planul sau programul adoptat
o care rezumă modul în care opiniile lor (ale autorităților și ‘publicului vizat’) au fost luate în 

considerație 
o care rezumă motivele din care planul sau programul este adoptat în lumina alternativelor 

rezonabile examinate



Procesul ESM
• Screening-ul (pentru a decide dacă trebuie aplicată ESM sau

nu)

• Definirea cadrului de aplicare (pentru a decide pe ce aspect
ar trebui să se axeze ESM)

• Raportul ESM (analiza de referință, evaluarea, compararea
alternativelor, măsurile de atenuare)

• Participarea publicului

• Consultarea (cu autoritățile relevante)

• Consultarea transfrontalieră (după necesitate)

• Aprobarea deciziei

• Monitorizarea



Monitorizarea ESM
Cerințele relevante ale Protocolului

Articolul 12 (Monitoriarea) impune:
• Monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului adoptat asupra 

mediului (art. 12.1). 
• Rezultatele monitorizării urmează să fie făcute disponibile autorităților relevante din domeniul mediului și 

sănătății, precum și publicului (art. 12.2). 

• Unicul motiv explicit oferit pentru monitorizare este de a identifica, printre altele, efectele adverse 
neprevăzute și de a permite întreprinderea acțiunilor (art. 12.1). 



Monitorizarea ESM
Instituția responsabilă pentru Plan (PPP) trebuie să asigure monitorizarea și analiza efectelor reale ale PPP 
asupra mediului și sănătății

În cazul efectelor neprevăzute semnificative, instituția trebuie să: 
• asigure măsurile de atenuare și compensare 
• notifice autoritatea de mediu relevantă 
• decidă privind modificarea PPP

Autoritățile de stat relevante trebuie să monitorizeze efectele reale ale PPP asupra mediului și sănătății și pot 
prezenta solicitarea pentru modificarea PPP



Vă mulțumesc pentru atenție!

michal.musil@integracons.com


