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Aplicarea ESM
Aplicarea ESM pentru planurile/programele de stat: principiile, beneficiile, rolurile 
actorilor implicați, interacțiunea cu procesul de planificare. Exemple din Moldova
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Pilotarea ESM pentru Planul General 
Orhei
Justificarea alegerii:

•Planurile urbanistice aparțin categoriei de documente în care evaluarea 
ESM este aplicată în mod standard.
•Orașul Orhei dispune de o rezonabilă dimensiune și complexitate a 
organizării teritoriale
•Autoritățile locale din Orhei sunt dispuse să coopereze dincolo de cerințele 
legislative de bază.
•Procesul de elaborarea a Planului General se află la o etapă ce permite 
desfășurarea procesului ESM.



Principiile pentru pilotarea ESM

• Pilotarea se conformează etapelor procedurale prevăzute de proiectul ESM și 
dispozițiile Protocolului UNECE SEA.

• Echipa de experți naționali este asistată de 2 consultanți UNECE SEA.
• Ședințele de lucru ESM sunt însoțite de activități de consolidare a capacităților 

(ex: workshop-uri).
• Există o colaborare strânsă între echipa ESM și autoritățile locale și urbaniștii 

din Orhei.



Sarcinile de management de bază
ale echipei ESM

•Cooperarea cu părțile interesate pentru definirea domeniului de aplicare și a priorităților de 
bază ale evaluării ESM, și pentru elaborarea raportului de definire al ESM.
•Proiectarea unei abordări privind efectuarea evaluărilor, gestionarea evaluărilor 
componentelor proiectului de plan și oferirea de informații necesare pentru procesul de 
planificare.
•Facilitarea consultărilor privind domeniile de interes specific.
•Compilarea raportului ESM.
•Oferirea de răspunsuri pentru comentariile colectate, ajustarea rezultatelor ESM și elaborarea 
de recomandări pentru procesul decizional.



Potențialele beneficii ale 
evaluării ESM

•Asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului
•Îmbunătățirea calității procesului de elaborare a PP
•Creșterea eficienței procesului decizional
•Facilitarea identificării noilor oportunități de 
dezvoltare
•Prevenirea erorilor costisitoare
•Consolidarea guvernanței
•Facilitarea cooperării transfrontaliere



Beneficiile ESM
• Asigură un nivel înalt de protecție a mediului 

• Îmbunătățește calitatea elaborării P/P 

• Sporește eficiența procesului decizional 

• Facilitează identificarea noilor oportunități de dezvoltare

• Contribuie la prevenirea erorilor costisitoare 

• Consolidează guvernanța 

• Facilitează cooperarea transfrontalieră



Recomandări propuse
1. Delimitarea strictă a zonelor de protecţie a rîurilor şi bazinelor acvatice (Răut, Ivanos şi lacul orășenesc);
2. Includerea în Planul General a hotarelor, delimitarea strictă a spaţiilor verzi, a parcurilor şi fîşiilor verzi din 

oraş;
3. Necesită să fie inventariate şi cartografiate toate carierele (identificarea locurilor de minerit ilegal);
4. Identificarea şi indicarea terenurilor degradate (alunecările, eroziunile) şi a terenurilor, care trebuie înverzite, 

împădurite
5. Modernizarea infrastructurii de colectare a deşeurilor (plasarea platformelor şi containerelor pentru 

colectarea separată) şi lărgirea spectrului şi opţiunilor de deşeuri colectate separat
6. Recultivarea gunoiştii oraşului şi plantarea arborilor şi arbuștilor
7. Plasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului (în centrul oraşului şi pe segmentul de traseu naţional, 

care trece prin oraş;



Recomandări propuse (II)

8.  Plasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii apei rîului Răut (în aval şi amonte);
9. Extinderea spaţiilor verzi şi zonelor de recreaţie pe rîul Răut şi la lacul orăşenesc,
10. Revederea şi crearea condiţiilor pentru parcarea automobilelor, în special în centrul şi zona istorică a oraşului;
11. Aplicarea principiului de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea sectorului industrial şi de servicii şi a 

IMM-urilor;
12. Crearea unei platforme pentru promovarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului în cadrul 

oraşului;
13. Elaborarea Planului de management pentru Monumentul Naturii (geologic şi paleontologic) de importanţă

naţională „Defileul Orhei” şi asigurarea măsurilor de protecţie;
14. Crearea reţelei de colectoare de apă de ploaie ;

15. Disconcentrarea cailor de transport şi construirea nodurilor de descărcare



Vă multumesc pentru atenție!

rodica.iordanov@ecocontact.md


