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Cadrul normativ național în domeniul ESM

În temeiul art. 20 alin. (2) al Legii nr. 11/2017, 
a fost elaborat Ghidul cu privire la efectuarea 
procedurilor privind evaluarea strategică de 

mediu, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

nr. 219 din 01 octombrie 2018.

Legea nr. 11/2017 privind evaluarea 
strategică de mediu (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2017, nr. 109-

118, art. 155). 

Creează mecanismul de implementare a 
Protocolului privind evaluarea strategică de 

mediu (Kiev, 21 mai 2003) - elaborat sub egida 
Comisiei Economice Europene a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (UNECE), ca supliment la 
Convenţia privind evaluarea impactului asupra 

mediului în context transfrontalier. 

Convenţia privind accesul la informaţie, 
justiţie şi participarea publicului la adoptarea 

deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 
iunie 1998), ratificată prin Hotărârea 

Parlamentului Nr.346 din 07-04-1999.

Transpune Directiva 2001/42/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 

iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri şi programe asupra 

mediului;



Practica ESM în Republica Moldova 2019-2020

Urmare a examinării unor solicitări privind determinarea necesității de efectuare a evaluării
strategice de mediu pentru proiectele planurilor și programelor, a fost constatat faptul că
informația depusă de inițiator este incompletă sau proiectul planului/programului a fost
definitivat și transmis pentru avizare repetată.



Raportul de evaluarea privind „Lacunele juridice de mediu și 
evaluarea necesităților - Republica Moldova” efectuat prin 

prisma Anexei XI al Acordului de Asociere, în cadrul proiectului al 
UE “Support for structured policy dialogue, coordination of the 

implementation of the Association Agreement and enhancement 
of the legal approximation process”;

Raportul juridic privind analiza diferențelor de conformitate și 
recomandări pentru a soluționa lacunele din sistemul legislativ al 

Republicii Moldova în ceea ce privește prevederile Protocolului CEE-
ONU privind evaluarea strategică de mediu (ESM) și ale Directivei 

Uniunii Europene privind evaluarea strategică de mediu , efectuat cu 
sprijinul CEE-ONU.

Studii de evaluare a deficienților sistemului de evaluare strategică de 
mediu



Carențele Legii nr.11/2017 privind Evaluarea Strategică de 
Mediu

Domeniul de aplicare Rolul autorităților de 
mediu Participarea publicului

Calitatea raportului 
privind evaluarea 

strategică de mediu



Domeniul de aplicare ESM
• agricultură, silvicultură,
piscicultură, energetică,
industrie, inclusiv minerit;

• transport, dezvoltare regională,
managementul deşeurilor;

• managementul resurselor
acvatice;

• comunicații
electronice, turism;

• planificare urbană şi rurală, şi folosinţa
funciară (documentaţia de urbanism şi
amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi
programele de amenajare a teritoriului
naţional, regional, raional şi planurile
urbanistice generale);

• PP 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 evaluarea impactului
asupra mediului



Rolul autorităților de mediu în procesul ESM

Consultativ

Decisiv

În ceea ce privește screeningul

În ceea ce privește domeniul de 
aplicare

În ceea ce privește calitatea 
raportului privind evaluarea 

strategică de mediu

În ceea ce privește conținutul 
documentului strategic 



Calitatea raportului privind evaluarea strategică de mediu

Experți și specialiști;                 
Comisia de analiza 

tehnică 

Problema Calității 
Raportului privind 

evaluarea strategică 
de mediu 



Participarea publicului la evaluarea strategică de mediu 

• Problema perioadei de timp alocată pentru participarea publicului

• Intervalul de timp  pentru examinarea notificării de către părțile potențial afectate-
15 zile

Realizarea consultărilor cu publicul pe marginea proiectelor de program sau plan 
şi a informaţiei privind evaluarea strategică se face în cadrul celor trei etape: 
(1) la etapa de screening, 
(2) la etapa de stabilire a domeniului de aplicare şi
(3) la etapa definitivării raportului privind evaluarea strategică de mediu.







Mulțumesc pentru atenție!
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