
        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de instruire privind aplicarea în practică a Evaluării Impactului asupra 
Mediului (EIM) în context transfrontalier: Acordurile bilaterale privind EIM în 

context transfrontalier  
 

AGENDA - proiect 
 

16-17 martie 2021 
Kiev, Ucraina 

 
Echipament tehnic: conferință video online (prin aplicația Zoom) 

Limbi: engleză-ucraineană, engleză-română (traducere simultană) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă logistică: Din cauza pandemiei COVID-19, acest atelier va fi desfășurat pe cale virtuală, utilizând 
platforma Zoom. Toți participanții înregistrați vor primi detaliile de conexiune pentru a accesa 
platforma.  
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Atelier de instruire privind aplicarea în practică a Evaluării Impactului asupra Mediului (EIM) în 

context transfrontalier: Acordurile bilaterale privind EIM în context transfrontalier 
 

16-17 martie 2021 (16 martie 15:00 – 17:00 ora Kiev/București; 17 martie 14:00 – 17:30 ora 
Kiev/București) 

 

Context  

În cadrul Programului EU4Environment (2019-2022) finanțat de Uniunea Europeană, CEE-ONU 
acordă asistență celor șase țări ale parteneriatului Estic, inclusiv Ucrainei, la dezvoltarea 
cuprinzătoare a capacităților și cadrului instituțional privind Evaluarea Strategică de Mediu 
(ESM) și Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) în context transfrontalier, precum și la 
finalizarea reformelor legislative în acest domeniu.  

Experiența Ucrainei în aplicarea EIM în context transfrontalier este în mod semnificativ mai 
puțin dezvoltată decît aplicarea EIM la nivel național. Utilizarea acordurilor bilaterale privind 
EIM în context transfrontalier este o modalitate practică pentru țările implicate în procedurile 
EIM, în particular pentru Ucraina și România pentru a reconcilia cerințele și procedurile lor 
legislative naționale în prealabil, îmbunătățind prin aceasta capacitățile ministerelor mediului 
pentru coordonarea și supravegherea efectivă a acestor proceduri. Convenția privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția de la Espoo), conform celor 
stabilite în articolul 8, prevede baza legală pentru acordurile bilaterale drept modalitate pentru 
realizarea aplicării efective a acesteia. Acordul bilateral în privința căruia cele două țări au inițiat 
negocieri acum un deceniu în urmă va fi util în abordarea diferențelor dintre practicile de 
implementare ale acestor două țări și le va susține la îmbunătățirea implementării Convenției.  

Atelierul va susține Ucraina și România la implementarea recomandărilor oferite în cadrul 
Reuniunilor Părților (MOP) la Convenția de la Espoo din 2011–2020 privind elaborarea acordului 
bilateral (A se vedea deciziile/părțile relevante ale deciziilor VIII/4d; IS/1 (f); VI/2 și V/4 
referitoare la conformarea Ucrainei cu obligațiunile sale în cadrul Convenției în ce privește 
Canalul de Navigație în Adîncime Dunăre-Marea Neagră în sectorul ucrainean din Delta 
Dunării).  

În cadrul atelierului, se vor lua suplimentar în considerație alte decizii ale Reuniunilor Părților 
(MOP) de relevanță pentru acordurile bilaterale, inclusiv deciziile privind raportarea și analizele 
privind implementarea Convenției  (deciziile VIII/5 (2020); VII/1 (2017); VI/1 (2014) și V/3 
(2011), precum și recomandările și constatările relevante ale analizelor implementării, adoptate 
în cadrul Reuniunilor Părților (a Șasea – a Treia Analiză,  care cuprind perioadele 2016-2018; 
2013-2015; 2010-2012 și 2006–2009, respectiv).  Aceste constatări includ necesitatea continuă 
ca acordurile bilaterale să abordeze diferențele în: conținutul înștiințării; limba utilizată; 
termenele; modul de acțiune în cazul în care nu există răspuns la o înștiințare sau în cazul unui 
dezacord privind necesitatea înștiințării; interpretarea diferitor termeni/noțiuni și desfășurarea 
anailzei post-proiect.  

 

În ziua 1-a, participanții la atelier se vor axa pe aplicarea acordurilor bilaterale, inclusiv pe 
caracterul acestora, cadrul de aplicare și elementele acestora în lumina Convenției de la Espoo 
și Directivei Uniunii Europene privind EIM. Ziua a 2-a a atelierului va oferi o oportunitate 
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autorităților în domeniul mediului din Ucraina și România, precum și experților în domeniul 
juridic de a discuta proiectul acordului bilateral și elementele relevante ale acestuia – pentru a 
susține pregătirea ulterioară și finalizarea acordului cu asistența finanțată de Programul 
EU4Environment în anul 2021. Atelierul va fi facilitat de un consultant internațional în domeniul 
juridic al CEE-ONU.   

 

Obiectivele, rezultatele și efectele atelierului 

Atelierul va:  

• crește capacitatea ministerelor mediului pentru elaborarea și aplicarea acordurilor 
bilaterale întru implementarea efectivă a procedurilor EIM în cotext transfrontalier în 
conformitate cu Convenția de la Espoo (Articolul 8) și cu Directiva Uniunii Europene 
privind EIM; 

• contribui la accelerarea și finalizarea lucrului de pregătire a proiectului acordului 
bilateral privind EIM în context transfrontalier dintre Ucraina și România.  

 

Participanții 

Ședința va întruni pînă la 30 participanți din Ucraina și România care reprezintă ministerele 
mediului.  

 

Informație practică  

Engleza este limba de comunicare principală a atelierului. Va fi asigurată traducerea simultană 
engleză – ucraineană, precum și engleză – română.  

 

Despre Programul EU4Environment 

Programul “Uniunea Europeană pentru Mediu”/European Union for Environment 
(EU4Environment) are scopul de a acorda asistență celor șase țări ale Parteneriatului Estic: 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ukraine în asigurarea utilizării 
durabile a capitalului lor natural și îmbunătățirii calității mediului și bunăstării populației, prin 
susținerea acțiunilor în domeniul mediului, demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru 
creșterea verde și stabilirea mecanismelor pentru gestionarea mai bună a riscurilor și 
impacturilor asupra mediului.  

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: 
OCDE, CEE-ONU, PM-ONU(UNEP), ODI-ONU (UNIDO) și Banca Mondială, în baza unui buget de 
aproximativ 20 milioane EUR. Perioada de implementare a Programului este 2019-2022. 

Pentru informație suplimentară, contactați: EU4Environment@oecd.org 

Pentru informație suplimentară, în special privind activitățile legate de ESM și EIM în context 
transfrontalier implementate de CEE-ONU, vă rugăm să contactați: leonid.kalashnyk@un.org  

 
 

mailto:EU4Environment@oecd.org
mailto:leonid.kalashnyk@un.org
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AGENDA – proiect  

 
Ziua 1 –a   

16 martie 2021 
Ora Kiev/București: 15:00 - 17:00  

CET: 14:00 -16:00 
 

Ora 
(Kiev/București) 

Sesiunea 

15:00 – 15:30 Deschidere  

Reprezentantul Ministerului protecției mediului și resurselor naturale al 
Ucrainei 
Reprezentantul Ministerului mediului, apelor și silviculturii al României 
Dna. Chloe Allio, Șef Operațiuni Secția 3 "Cooperare Economică, 
Energie, Infrastructură și Mediu", Delegația Uniunii Europene în 
Ucraina 
Dl. Leonid Kalashnyk, Managerul Proiectului EU4Environment, CEE-
ONU, Secretariatul CEE-ONU pentru Convenția de la Espoo și Protocolul 
privind ESM la Convenție 

15:30 – 16:00 Sesiunea 1: Baza legală, caracterul și cadrul de aplicare al acordurilor 
bilaterale în lumina prevederilor și practicii stabilite în cadrul 
Convenției de la Espoo și Directivei UE privind EIM  

Prezentată de Dl. Jerzy Jendrośka, expert juridic internațional, CEE-ONU 

16:00 – 16:15 Întrebări și răspunsuri 

16:15 – 16:45 Sesiunea 2: Elementele acordurilor bilaterale în lumina prevederilor 
și practicii stabilite în cadrul Convenției de la Espoo și Directivei UE 
privind EIM și recomandările relevante oferite în cadrul Reuniunilor 
Părților la Convenția de la Espoo 

Prezentată de Dl. Jerzy Jendrośka, expert juridic internațional, CEE-ONU 

Prezentată de Dna. Elena Santer, Secretar, Comitetul de Implementare 
al Convenției de la Espoo și Protocolului privind ESM la Convenție 

16:45 – 17:00 Întrebări și răspunsuri 

17:00 Încheierea Zilei 1 

 
Ziua a 2-a  

17 martie 2021 
Ora Kiev/București: 14:00 - 17:30  

CET: 13:00 -16:30 
 

Ora 
(Kiev/București) 

Sesiunea 
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14:00 – 14:10 Scurtă introducere a Zilei a 2-a a atelierului  

Prezentată de Dl. Jerzy Jendrośka, expert juridic internațional, CEE-ONU 

14:10 – 14:40 Sesiunea 3: Caracterul juridic și cadrul de aplicare al acordului 
bilateral dintre Ucraina și România 

Declarația reprezentantului Ucrainei privind caracterul juridic și cadrul 
de aplicare propus al acordului bilateral în lumina cadrului juridic al 
Ucrainei (în particular al Legii privind EIM din 2017) – 10 min 

Declarația reprezentantului României privind caracterul juridic și cadrul 
de aplicare propus al acordului bilateral în lumina cadrului juridic al 
României (în particular al Legii privind EIM din 2018) – 10 min 

Comentariile experților juridici cu scopul identificării pozițiilor comune, 
chestiunilor de preocupare și abordărilor de compromis potențiale 
referitoare la caracterul juridic și cadrul de aplicare propus al acordului 
bilateral – 10 min 

Dl. Dmytro Skrylnikov, expert juridic; Dl. Felix Zaharia, expert juridic; Dl. 
Jerzy Jendrośka 

14:40 – 15:10 Sesiunea 4: Cadrul de activități și abordarea pentru declanșarea 
procedurii transfrontaliere 

Declarația reprezentantului României privind cadrul propus al 
activităților cuprinse și abordarea pentru declanșarea procedurii 
transfrontaliere – 10 min 

Declarația reprezentantului Ucraieni privind cadrul propus al 
activităților cuprinse și abordarea pentru declanșarea procedurii 
transfrontaliere – 10 min 

Comentariile experților juridici cu scopul identificării pozițiilor comune, 
chestiunilor de preocupare și abordărilor de compromis potențiale 
referitoare la cadrul propus al activităților cuprinse și abordarea pentru 
declanșarea procedurii transfrontaliere – 10 min 

Dl. Felix Zaharia; Dl. Dmytro Skrylnikov; Dl. Jerzy Jendrośka 

15:10 – 15:40 Sesiunea 5: Participarea publicului 

Declarația reprezentantului Ucrainei privind participarea publicului 
(audieri, interpretare, repartizarea responsabilităților) – 10 min 

Declarația reprezentantului României privind participarea publicului 
(audieri, interpretare, repartizarea responsabilităților) – 10 min 

Comentariile experților juridici cu scopul identificării pozițiilor comune, 
chestiunilor de preocupare și abordărilor de compromis potențiale 
referitoare la participarea publicului (audieri, interpretare, repartizarea 
responsabilităților) – 10 min 

Dl. Dmytro Skrylnikov; Dl. Felix Zaharia; Dl. Jerzy Jendrośka 
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15:40 – 16:10 Sesiunea 6: Termenele și documentarea în decizia finală a modului în 
care s-a tinut cont de efectele procedurii transfrontaliere.  

Declarația reprezentantului României privind termenele (răspunsului la 
înștiințare, oferirii comentariilor, etc.) și documentarea în decizia finală 
a modului în care s-a ținut cont de efectele procedurii transfrontaliere 
– 10 min 

Declarația reprezentantului Ucrainei privind termenele (răspunsului la 
înștiințare, oferirii comentariilor, etc.) și documentarea în decizia finală 
a modului în care s-a ținut cont de efectele procedurii transfrontaliere 
– 10 min 

Comentariile experților juridici cu scopul identificării pozițiilor comune, 
chestiunilor de preocupare și abordărilor de compromis potențiale 
referitoare la termenele (răspunsului la înștiințare, oferirii 
comentariilor, etc.) și documentarea în decizia finală a modului în care 
s-a ținut cont de efectele procedurii transfrontaliere – 10 min 

Dl. Felix Zaharia; Dl. Dmytro Skrylnikov; Dl. Jerzy Jendrośka 

16:10 – 16:50 Sesiunea 7: Analiza post-proiect și alte elemente cu potențial de 
includere în acordul bilateral 

Declarația reprezentantului Ucrainei privind analiza post-proiect și alte 
elemente cu potențial de includere în acordul bilateral ca urmare a 
practicii prezentate în Ziua 1 – 10 min 

Declarația reprezentantului României privind analiza post-proiect și 
alte elemente cu potențial de includere în acordul bilateral ca urmare 
a practicii prezentate în Ziua 1 – 10 min 

Comentariile expertului juridic din Ucraina cu scopul identificării 
pozițiilor comune, chestiunilor de preocupare și abordărilor de 
compromis potențiale – 10 min 

Presentate de Dl. Dmytro Skrylnikov 

Comentariile expertului juridic din România cu scopul identificării 
pozițiilor comune, chestiunilor de preocupare și abordărilor de 
compromis potențiale – 10 min 

Prezentate de Dl. Felix Zaharia 

16:50 – 17:20 Sesiunea 8:  Finalizarea acordului bilateral 

Declarația reprezentantului Ucrainei privind conținutul acordului 
bilateral și pașii următori pentru finalizarea acestuia – 10 min 

Declarația reprezentantului României privind conținutul acordului 
bilateral și pașii următori pentru finalizarea acestuia – 10 min 

Comentariile expertului juridic din Ucraina cu scopul identificării 
pozițiilor comune, chestiunilor de preocupare și atingerii consensului 
privind conținutul acordului bilateral și pașii următori – 5 min 
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Prezentate de Dl. Dmytro Skrylnikov 

Comentariile expertului juridic din România cu scopul idnetificării 
pozițiilor comune, chestiunilor de preocupare și atingerii consensului 
privind conținutul acordului bilateral și pașii următori– 5 min 

Prezentate de Dl. Felix Zaharia 

17:20 – 17:30 Sumarul pașilor următori și remarci finale  

Dl. Jerzy Jendrośka, expert juridic internațional, CEE-ONU 

Dl. Leonid Kalashnyk, CEE-ONU 

17:30 Încheierea atelierului 

 
 
  


