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Atelier de informare privind aplicarea evaluării strategice de mediu în  
Republica Moldova 

  
1 noiembrie 2019 (9:00 – 17:00) 

Hotelul Jolly Alon (adresa: strada Maria Cibotari, nr. 37) 
Sala Mare (aripa stângă) et.1 

Contextul 

Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) promovează efectiv dezvoltarea durabilă prin 
integrarea aspectelor de mediu în dezvoltarea economică la nivel național și local. ESM este 
un instrument/sistem practic și eficient de planificare și guvernare a mediului stabilit în 
Protocolul CEE-ONU privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM) în context transfrontalier (Convenția de la Espoo) și în 
Directiva Uniunii Europene privind ESM (2001/42/CE). Aceasta asigură ca 
planurile/programele de dezvoltare din sectoarele cheie, precum este cel energetic, de 
gestionare a apelor și a deșeurilor cu impacturi adverse, eventual semnificative asupra 
mediului, să fie elaborate în mod eficient, ținând cont de considerentele de mediu și 
sănătatea populației. În particular, ESM va permite identificarea celor mai durabile și cost-
eficiente alternative de dezvoltare strategică în Republica Moldova pentru atragerea 
investițiilor noi și îmbunătățirea calității mediului înconjurător. ESM contribuie, de 
asemenea, la consolidarea guvernanței de mediu a țării, prin promovarea transparenței și 
consultării cu factorii relevanți și cu publicul, înainte de aprobarea planurilor și programelor. 
În context transfrontalier, ESM, de asemenea, poate facilita enorm cooperarea regională în 
domeniul protecției mediului. 

Începând cu anul 2004, Secretariatul CEE-ONU oferă asistență tehnică și sprijin în dezvoltarea 
capacităților pentru a încuraja ratificarea și aderarea la Convenția de la Espoo și Protocolul 
ESM în țările din Europa de Est, Caucaz și în Asia Centrală. În 2013-2018, în cadrul programului 
finanțat de UE Ecologizarea Economiilor din Vecinătatea Estică (EaP GREEN), CEE-ONU a 
susținut Moldova în elaborarea și adoptarea Legii privind evaluarea impactului asupra 
mediului (EIM) (adoptată în anul 2014; intrată în vigoare în anul 2015) și a Legii privind 
evaluarea strategică de mediu (ESM) (adoptată în anul 2017; intrată în vigoare în anul 2018). 
Procesul de dezvoltare a cadrului legislativ și instituțional a fost în continuare susținut printr-
un șir de activități de dezvoltare a capacităților și de sensibilizare în cadrul programului EaP 
GREEN, care a inclus două proiecte pilot în domeniul ESM. Legea EIM și Legea ESM sunt 
reperele cele mai evidente ale progresului spre un sistem funcțional pentru ca aplicarea EIM 
și ESM să îndeplinească cerințele Convenției de la Espoo, ale Protocolului cu privire la ESM și 
legislației UE relevante. 

Aplicarea ESM în practică la nivel național este încă limitată, deoarece capacitățile 
instituționale generale pentru ESM necesită consolidare semnificativă pentru a fi pe deplin 
adaptate scopului urmărit. Aceasta include fluctuația înaltă a cadrelor cu tangență la ESM din 
autoritățile de mediu și provocările asociate cu memoria instituțională. Încă mai persistă o 
necesitate clară de a susține autoritățile din domeniile mediului, sănătății și planificării 
sectoriale prin intermediul activităților de sensibilizare și dezvoltare a capacităților, 
abordând, printre altele, beneficiile ESM, procedurile relevante și provocările, precum și 
rolurile respective ale diferitor autorități în implementarea procedurilor ESM. 

În cadrul programului “Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) (2019 – 2022) 
finanțat de Uniunea Europeană, CEE-ONU acordă asistență Republicii Moldova în dezvoltarea 
capacităților adecvate pentru aplicarea efectivă și sistematică a ESM și EIM în context 
transfrontalier. Mai mult ca atât, Republica Moldova va fi susținută în ajustarea legislației 
sale naționale la Directivele UE relevante, la Protocolul privind ESM și Convenția de la Espoo. 



 

Acest atelier constituie primul eveniment organizat de CEE-ONU în Moldova în cadrul 
componentei ESM și EIM în context transfrontalier a proiectului EU4Environment pentru a 
promova aplicarea ESM în conformitate cu legislația națională.  

Obiectivele, rezultatele și realizările anticipate ale evenimentului 

• promovarea aplicării ESM în Republica Moldova, în conformitate cu cerințele 
Protocolului CEE-ONU privind ESM, Directivei UE privind ESM și legislației naționale 
cu privire la ESM; 

• susținerea autorităților naționale relevante prin sporirea gradului de sensibilizare 
despre beneficiile ESM, procedurile și rolurile relevante și responsabilitățile în 
implementarea procedurilor ESM; 

• monitorizarea rezultatelor legate de ESM realizate în cadrul programului EaP GREEN. 

Participanții 

Circa 32 de participanți, colaboratori din Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului (mediu, agricultură, dezvoltare regională), Agenția de Mediu (EIM, ESM, expertiza 
ecologică), Ministerul Economiei și Infrastructurii (transport, urbanism și construcții, 
energetică, mediul de afaceri (IMM), comerț, industrie), Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale/Agenția pentru Sănătate Publică, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, 
precum și un număr de participanți din partea ONG-lor de mediu active în acest domeniu. 

Informație practică 

Va fi asigurată traducerea simultană în limbile engleză și română. 

Despre EU4Environment 

Proiectul “Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) urmărește scopul de a 
ajuta cele șase țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să-
și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al 
mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunitățile 
pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor 
și a impacturilor asupra mediului. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: 
OCDE, CEE-ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială, cu un buget de aproximativ 
20 mln. EUR. Perioada de implementare a proiectului este 2019-2022. 

Pentru informație suplimentară, contactați: EU4Environment@oecd.org 

mailto:EU4Environment@oecd.org
mailto:EU4Environment@oecd.org


 

PROIECTUL AGENDEI 
 

1 NOIEMBRIE 2019, Vineri  
Hotelul Jolly Alon , Sala Mare (aripa stângă) et.1  

adresa: strada Maria Cibotari, nr. 37 

Ora 
 
08:30 – 9:00 

Subiectul 
 
Înregistrarea participanților, pauză de cafea de bun venit 
 

9:00 - 9:20 Cuvânt de deschidere 

• Dna. Iuliana CANTARAGIU, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului 

• Dl. Gintautas Baranauskas, Șef Adjunct, Secția Operațiuni, Delegația UE în Republica 
Moldova 

• Dl. Leonid KALASHNYK, Ofițer în Afaceri de Mediu, Managerul Proiectului 
EU4Environment în CEE-ONU 

9:20 - 9:45 Obiectivele atelierului 

• Obiectivele și agenda atelierului 

• Scurt sumar al rezultatelor programului EaP GREEN 

• Așteptările participanților de la instruire 
 
Michal Musil și Rodica Iordanov, consultanți CEE-ONU 

 
9:45 - 10:00 Protocolul CEE-ONU privind Evaluare Strategică de Mediu 

Prezentare - Leonid Kalashnyk, CEE-ONU 
 

10:00 - 10:45 Procesul ESM: Pașii întreprinși în conformitate cu Protocolul CEE-ONU privind ESM, 
Directiva UE privind ESM și legislația națională privind ESM 
Prezentare - Michal Musil și Rodica Iordanov, consultanți CEE-ONU 

 
Întrebări și răspunsuri 

10:45 - 11:15  Pauză de cafea 
 

11:15 - 12:30 Aplicarea ESM pentru planurile/programele de stat: principiile, beneficiile, rolurile 
actorilor implicați, interacțiunea cu procesul de planificare  
Prezentare - Michal Musil și Rodica Iordanov, consultanți CEE-ONU 

 
Întrebări și răspunsuri 

12:30 - 13:30 Pauză de prânz  
 

13:30 - 14:30 Aplicarea ESM: aspecte practice, provocări, probleme specifice 
Prezentare - Michal Musil și Rodica Iordanov, consultanți CEE-ONU 
 
Întrebări și răspunsuri 

14:30 – 15:00 Asistența tehnică din partea CEE-ONU întru consolidarea capacităților pentru ESM în 
Republica Moldova în conformitate cu Directiva UE privind ESM și Protocolul CEE-ONU 
privind ESM în cadrul Programului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană 
Prezentare - Dl. Leonid Kalashnyk, CEE-ONU 
 

15:00 – 15:30  Pauză de cafea  
 

15:30 – 16:45 Discuție pe marginea necesităților legate de ESM în Republica Moldova 
Michal Musil și Rodica Iordanov, consultanți CEE-ONU 
  

16:45 – 17:00 Încheiere: Rezumatul și pașii următori  
 


