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Rezultatul 1. Decizii mai verzi (1.3 – CEE-ONU: ESM/EIM) 

Progresul realizat în anul 2020 Planificat pentru(Ianuarie – Iunie)
 Asistență legislativă 

- Revizuirea legislației EIM și ESM efectuată, discutată în cadrul 
GL MADRM privind modificările legislative;

- Au fost agreate termenii de referință + experții legali pentru 
faza următoare (elaborarea modificărilor) 

 2 Ghiduri privind (1) Controlul Calității al documentației 
ESM; (2) Controlul Calității al documentației Evaluării de 
Impact asupra Mediului transfrontalier- Termenii de 
referință draft+ identificarea experților, procesul de elaborare 
a fost extins pentru anul 2021

 Delegația RM(7 participanți) a împărtășit experiența sa cu 
alte țări din parteneriatul estic, precum și au participat la 
instruirea din cadrul Atelierului sub regional privind aplicarea 
ESM și EIM în context transfrontalier, eveniment organizat de 
CEE-ONU 26-27 Octombrie

 Video privind Convenția Espoo(EIM în context 
transfrontalier) elaborat în limba engleză și lansat în cadrul 
Reuniunii părților la Convenția Espoo / MOP la Protocolul SEA 

 

 Asistență legislativă(continuare) – elaborarea 
amendamentelor legislative și alte activități 
relaționate(Ianuarie - Octombrie);

 Două Ghiduri privind Calitatea Controlului 
documentației ESM și EIM – în proces de elaborare (în 
progres până în trimestrul III);

 2lea eveniment de informare privind ESM în 
Republica Moldova (23.04.2021);

 Curs ESM pentru funcționari publici+ curs nivel 
universitar privind ESM și EIM transfrontalieră: va fi 
inițiat în iunie;

 Traducerea video-ului al Convenției Espoo în Romana 
(Aprilie – Iunie);



Rezultatul 1. Decizii mai verzi (CEE -ONU: ESM/EIM)  

Planuri generale pentru anul 2021

 Finalizarea proiect de lege privind modificările EIM, ESM și alte legi relevante (Q3);
 Finalizarea a 2 privind controlul calității documentației ESM și EIM (Q3);
 Atelier de instruire privind controlul calității documentației ESM și EIM (după finalizarea versiunii preliminare

ale ghidurilor menționate mai sus);
 Identificarea unui proiect de plan / program pentru un proiect pilot privind ESM transfrontalier sau EIM

transfrontalier + pregătirea unei echipe de experți + inițierea acestuia (Q4);
 Finalizarea Curs ESM pentru funcționari publici+ finalizarea cursului universitar privind ESM și EIM în context 

transfrontalier (până la sfârșitul anului);
 Finalizarea video despre Convenția Espoo în RO (Q3); elaborareat a materialelor de sensibilizare (Q3-Q4);
 Inițierea dezvoltării unui model pentru o bază de date online ESM pentru șase țări beneficiare.
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