
Situația actuală și aspectele practice ale ESM 
în  Moldova 

Cadrul normative național, experiența în aplicarea ESM, problemele



Cadrul normativ în domeniul ESM

Legea nr. 156/2018 pentru
ratificarea Protocolului privind
evaluarea strategică de mediu la 
Convenţia privind evaluarea
impactului asupra mediului în
context transfrontalier (în vigoare
07.09.2018);

Legea nr. 11/2017 privind 
evaluarea strategică de 
mediu (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 nr. 11/2017 privind ESM 
• 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;



Evaluarea strategică de mediu (ESM) - evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra
sănătății populației, ce implică elaborarea unui raport privind evaluarea strategică de mediu,
desfăşurarea consultărilor cu autorităţile publice şi cu publicul interesat de efectele implementării unui
plan sau program, precum şi efectuarea, după caz, a unor consultări transfrontaliere, luarea în
considerare a concluziilor raportului privind evaluarea strategică de mediu şi a rezultatelor consultărilor
în procesul decizional.

planuri şi programe – planuri şi programe, inclusiv strategiile ce conţin planuri de acţiuni pentru
implementarea acestora:
a) sunt elaborate conform prevederilor actelor normative, de reglementare sau administrative;
b) urmează să fie elaborate de către o autoritate publică şi aprobate de Guvern sau de Parlament;
c) urmează să fie elaborate şi aprobate de către o autoritate a administraţiei publice locale de nivelul al
doilea;

Legea nr. 11/2017 privind ESM



iniţiator – autoritate a administraţiei publice centrale şi locale care iniţiază un plan sau un program şi
este responsabilă de elaborarea acestuia;

autoritate competentă – organ central de mediu al administraţiei publice care oferă consultări
iniţiatorului proiectului de plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul
planului/programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi ia decizia privind eliberarea sau
refuzul de eliberare a avizului de mediu la diferite niveluri:

a) organul central de mediu al administraţiei publice (MADRM) – pentru planurile şi programele de
nivel naţional, inclusiv cele sectoriale şi intersectoriale, aprobate de Guvern sau de Parlament;

b) autoritatea administrativă subordonată organului central de mediu (Agenţia de Mediu) – pentru 
planurile şi programele de nivel local, aprobate de administraţia publică locală;

Legea nr. 11/2017 privind ESM



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. 86/2014 privind
EIM.
P/P care stabilesc utilizarea unor suprafeţe mici, la nivel local, precum şi

cele care prevăd modificări minore ale P/P;
P/P se realizează proiectele şi activităţile din anexele nr. 1 şi 2 din Legea

nr. 86/2014 privind EIM 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


Proiecte P/P – prezentate către MADRM pentru procedura ESM nivel naţional:
•Planului national de actiuni in domeniul eficientei energetice pentru anii 2019-2021 – iniţiator MEI (2019)
• Planul de gestionare a riscului de inundații pentru districtul bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră – inţiator
MADRM (2020);
• Planurile de gestionare a secetei în districtele bazinelor hidrografice - inţiator MADRM (2020);
•Planul de acțiuni pentru implementarea în anii 2021-2030 a Programului de suprimare eșalonată a
hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 - inţiator MADRM (2020);
•Programului Național de Facilitare a Transporturilor Aeriene – autor MEI (2021);

Notificări în context transfrontalier:
- Strategia Națională pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive (România, 2021);
-Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2021-2030 - (România, 2021 în proces);

Legea nr. 11/2017 privind ESM





Etapele
ESM

Determinarea necesităţii de efectuare a evaluării strategice de mediu (Anexa 1)

• examinează informaţia prezentată în termen de 10 zile lucrătoare, 
• desfăşoară consultări cu autoritatea din domeniul ocrotirii sănătăţii,
• ia în considerare opinia publicului, recepţionată
• emite avizul de evaluare prealabilă, 
• plasează pe pagina sa web oficială în decurs de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

a) determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu (Anexa 2);

• iniţiatorul stabileşte proporţiile şi gradul de detaliere a informaţiei ce urmează a fi inclusă în raportul
ESM -anexa nr.2;

• desfăşoară consultări cu autoritatea competentă şi autoritatea din domeniul ocrotirii sănătăţii;
• poate solicita informaţii suplimentare de la iniţiator;
• implicarea publicului cât mai devreme în procedura de evaluare strategică;
• autoritatea competentă inştiinţează iniţiatorul în scris despre faptul că se emite sau nu aviz de mediu

pentru P/P;



b) elaborarea raportului ESM;

• se bazează pe informaţiile agreate reciproc, identificate în procesul de determinare a domeniului de aplicare (etapa a));
• raportul ESM identifică, descrie şi evaluează posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, pe care le poate avea implementarea P/P, 

precum şi alternativele rezonabile, ţinînd cont de obiectivele şi suprafaţa geografică acoperită de P/P.
• Intre P/P elaborate trebuie să existe o corelare național – local, local- național;

с) consultarea raportului privind evaluarea strategică de mediu cu autorităţile publice, cu publicul interesat şi, după caz, desfăşurarea
consultărilor transfrontaliere;

• Consultările cu autoritățile centrale și teritoriale se face în dependență de nivelul documentului (național sau local);
• Consultarea pe P/P și pe Raportului ESM  se face în paralel;
• Autoritatea competentă face verificarea calității Raportului ESM;
• Iniţiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă, asigură informarea şi participarea publicului în procesul ESM;
• Termenul de prezentare a propunerilor 10 zile calendaristice;
• toata informația la orice etapă se plasează pe pag web al initiatorului și autorității competente;

d) emiterea avizului de mediu.

• Decizia autorității competente poate fi de: emitere a Avizului de Mediu sau remiterea P/P și Raportului ESM pentru definitivate, indicînd măsurile ce urmează a fi luate;
• Termenul de examinare este de 45 zile , examinarea repetata poate fi in 20zile lucrătoare;



Aprobarea P/P

După aprobarea P/P se plasează pe pagina web oficială:

avizul de mediu, P/P în forma aprobată;

informaţii privind modul în care 
au fost integrate în P/P 

problemele de mediu, impactul
P/P asupra mediului, inclusiv
asupra sănătăţii populaţiei;

informaţii privind consultarea
publicului şi a autorităţilor publice

centrale şi locale, rezultatele
consultărilor în context 

transfrontalier.

Concluziile Raportului privind ESM, avizul de mediu, obiecţiile şi propunerile parvenite după consultările cu publicul şi cu autorităţile
publice centrale şi locale, rezultatele consultărilor în context transfrontalier, se iau în considerare la luarea deciziei privind aprobarea

P/P.



Monitorizarea

Iniţiatorul - monitorizează efectele semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, ale 
implementării P/P 

Plan de monitorizare;

cu scopul de a identifica
efectele adverse 

neprevăzute într-un 
stadiu incipient; şi

pentru a putea
întreprinde măsurile de 

remediere
corespunzătoare.

prezintă autorităţii
competente rezultatele
monitorizării şi le face 

public;



  

Evaluarea strategică de mediu  
(planuri/programe)

Evaluarea impactului asupra mediului 
(proiecte)

Obiective/
scopul
impactului

Planuri şi programe la nivel regional, naţional şi
local

Proiecte economice în majoritate cazurilor de nivel
local

Temeiurile Legea nr. 11 din 2 martie 2017 privind
evaluarea strategică de mediu

Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului

Nivelul La nivel superior şi mai complex, Raportul
privind evaluaraea strategică de mediu nu are
conţinut detaliat din punct de vedere tehnic

Documentaţia de evaluare a impactului asupra
mediului este detaliată tehnic, precisă, conţine date
tehnice

Datele O combinație dintre cele descriptive şi cele
cantitative

În majoritate cantitative

Scopul Evaluarea unor implicaţii largi de mediu şi
durabile (pozitive sau negative), a unui mare
număr de iniţiative (programe și planuri), care
pot varia în dependenţă de domeniu.

Identificarea, în măsura posibilităţilor, a impactului
specific asupra mediului în termeni cantitativi.
Acesta este un instrument care ajută autorităților
să determine dacă un oarecare proiect economic va
avea sau nu impact negativ asupra mediului.



Alternative De ex. o utilizare mai eficientă a infrastructurii
existente, măsuri fiscale, Balanţa spaţială a locaţiei etc.

De ex. de locaţie, versiuni tehnice, de design etc.

Metode de
prevenire a
impactului

Simple (deseori bazate pe matrice şi folosirea părerii
unui expert) cu un înalt grad de inexactitate

Complexe (şi deseori bazate be date cantitative)

Rezultate Generale Detaliate

Probleme
extinse

Pe spaţii geografice largi, se focusează pe impact
strategic

Focusată într-o mare măsură asupra unui anumit
proiect economic dintr-o localitate concretă

Cronologie Mai întâi se face evaluarea strategică de mediu pentru
planuri şi programe

După aceasta se face evaluarea impactului asupra
mediului a proiectelor economice

Soluţiile
identificate

Acestea sunt deseori discutate la nivel de alternative
politice generale.

Soluţiile de compensare şi diminuare a efectelor
negative capătă importanţă şi se ţine cont de ele la
eliberarea Acordului de mediu.



Vă mulțumim pentru atenție!



Vă mulțumesc pentru atenție!

rodica.iordanov@ecocontact.md
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