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Din cauza pandemiei COVID-19, acest atelier va fi desfășurat în mediul virtual, folosind 

platforma Zoom. Toți participanții vor primi detaliile de conectare pentru a accesa platforma. 
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Atelier de informare privind aplicarea a Evaluării Strategice de Mediu (ESM) în 
Republica Moldova 

 
23 aprilie 2021 

09:30 Ora Chișinăului  

Context  

În cadrul Programului EU4Environment (2019-2022), finanțat de Uniunea Europeană, CEE-ONU 
acordă asistență țărilor Parteneriatului Estic, inclusiv Republicii Moldova, la dezvoltarea 
capacităților instituționale privind Evaluarea Strategică de Mediu și Evaluarea Impactului asupra 
Mediului (EIM) în context transfrontalier, precum și la finalizarea reformelor legislative în acest 
domeniu.  

ESM este un instrument de planificare și guvernare a mediului, practic și eficient, aplicat pentru 
a asigura elaborarea planurilor, programelor publice și alte documente strategice care pot avea 
impact semnificativ asupra mediului (spre exemplu, proiecte de planuri sau programe ale 
guvernului cu privire la utilizarea terenurilor, transport, energie, deșeuri, agricultură, etc.), 
ținând cont de considerentele de mediu, climă și sănătate. Urmând principiile și procedurile 
prevăzute în Protocolul ESM al CEE-ONU la Convenția privind Evaluarea Impactului asupra 
Mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) și în Directiva Uniunii Europene cu privire 
la Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) (2001/42/EC), Republica Moldova implementează ESM 
pentru a permite identificarea celor mai durabile și eficiente alternative de dezvoltare strategică 
și atragerea investițiilor noi, protejând și îmbunătățind în același timp mediul înconjurător. 
Atunci când este aplicată în mod efectiv, ESM contribuie, de asemenea, la consolidarea 
guvernării de mediu a țării prin promovarea transparenței și consultării cu părțile interesate 
relevante și cu publicul, înainte de aprobarea planurilor și programelor. Aplicarea ESM în 
context transfrontalier de asemenea poate facilita cooperarea regională în domeniul  mediului.  

Odată cu redresarea economică din criza COVID-19, necesitatea evaluării sistematice și efective 
a mediului devine stringentă. Directiva ESM a UE și Protocolul cu privire la ESM al CEE-ONU 
asigură un cadru legal și instituțional pentru a susține Republica Moldova să se “reconstruiască 
mai temeinic” făcând această redresare sănătoasă și verde.  

Aplicarea în practică a ESM este încă foarte limitată în țară, deoarece capacitățile instituționale 
generale pentru ESM necesită mai multă consolidare pentru a fi adaptate pe deplin domeniului. 
Fluctuația înaltă a cadrelor implicate în ESM ale autorităților responsabile de mediu și memoria 
instituțională asociată, constituie în continuare o problemă. Încă mai există o necesitate 
continuă de a susține autoritățile de mediu, de sănătate și planificare sectorială prin activități 
de informare și dezvoltare a capacității, abordând, beneficiile ESM, procedurile relevante și 
provocările, precum și rolurile diferitor autorități în implementarea procedurilor ESM.  

Din anul 2004, CEEONU a acordat asistență tehnică și suport în dezvoltarea capacităților în 
domeniul ESM și EIM în context transfrontalier, inclusiv în Europa de Est. Suportul respectiv a 
fost acordat în cadrul Programului Uniunii Europene EaP GREEN în perioada 2013-2018, iar 
actualmente - în cadrul Programului EU4Environment. 

Acest atelier este al doilea din cele două evenimente organizate conform  planului de lucru al 
Programului EU4Environment pentru Republica Moldova, pentru a promova aplicarea mai 
sistematică și efectivă a ESM în conformitate cu Directiva ESM a UE, al Protocolului cu privire la 
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ESM al CEE-ONU și legislația națională cu privire la ESM. În cadrul atelierului vor fi examinate 
evoluțiile în domeniul ESM înregistrate din noiembrie 2019, când a fost desfășurat primul 
eveniment (https://unece.org/environmental-policy/events/awareness-raising-workshop-sea-
republic-moldova).  

Atelierul va fi facilitat de consultanții CEEONU în domeniul ESM.  

 

Obiectivele și rezultatele așteptate ale atelierului 

Obiectivele principale ale atelierului sunt: 

• Promovarea aplicării ESM în Republica Moldova în conformitate cu cerințele Protocolului 
cu privire la ESM al CEE-ONU, Directiva ESM a UE și legislația națională cu privire la ESM. 

• Susținerea autorităților naționale prin sporirea gradului de informare despre beneficiile 
ESM, inclusiv în calitate de instrument pentru a face inițiativele de redresare economică 
post-Covid-19 verzi și durabile;   

• Facilitarea implicării părților interesate cheie în procesul de perfecționare a sistemului 
ESM național al Republicii Moldova.  

• Evaluarea experienței și capacității deja existente pentru aplicarea ESM în Republica 
Moldova, precum și a necesităților în acest domeniu. 

Se preconizează ca atelierul să contribuie la implicarea în continuare a factorilor cheie relevanți 
ca să participe la eforturile de implementare a ESM și să faciliteze o discuție la nivel național 
privind pașii următori întru extinderea cadrului de aplicare practică a ESM în Moldova. 

Participanții 

La atelier vor participa reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Agenției de Mediu, ministerelor de ramură și agențiilor, precum și ONG-urile de mediu active în 
acest domeniu. 

Informație practică  

Atelierul va fi organizat în mediul virtual, pe platforma Zoom. Toți participanții înregistrați vor 
primi detaliile de conectare pentru a accesa platforma. Va fi asigurată traducerea simultană în 
limbile engleză și 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, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina 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 (OECD), CEE-ONU (UNECE), PMONU(UNEP), ODIONU (UNIDO) și Banca Mondială, în baza 

https://unece.org/environmental-policy/events/awareness-raising-workshop-sea-republic-moldova
https://unece.org/environmental-policy/events/awareness-raising-workshop-sea-republic-moldova
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unui buget de aproximativ 20 milioane EURO. 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 CEEONU, vă rugăm să contactați: leonid.kalashnyk@un.org 

  

 
AGENDA - PROIECT 

23 aprilie 2021 
Ora Chișinăului: 9:30 – 12:35 

CET: 08:30 – 11:35 
 

Ora (Chișinău) Sesiunea 
 

 

9:00 – 09.30  Testarea conexiunii (30 min)   
 

9:30 – 09.45  Cuvinte de salut: 
Dna Valentina Ţapeş, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Republica Moldova  
 
Dl Gintautas Baranauskas, Șef Adjunct Secția Operațiuni, Delegația UE în 
Republica Moldova  
 
Dl Leonid Kalashnyk, Ofițer Afaceri de Mediu, Manager de Proiect 
EU4Environment al CEE-ONU 
 

9:45 – 10.00  Obiectivele și agenda atelierului, prezentarea participanților 
Facilitată de Dl Michal Musil și Dna Natalia Guranda, Consultanți CEE-ONU 

 
10:00 – 10.20  Evaluarea Strategică de Mediu (ESM): Scopul, procesul și beneficiile 

• Obiectivul, principiile și beneficiile 

• Etapele procedurale 

• Protocolul ESM al CEE-ONU  și Directiva ESM a UE   
Prezentare: Dl Michal Musil, Consultant CEE-ONU 

 
10.20 – 11.30 ESM în Moldova: Legislația și experiența practică 

• Experiența practică acumulată din pilotarea aplicării ESM în Republica 
Moldova 

Prezentare: Dna Natalia Guranda, Consultant CEE-ONU 

• Situația actuală și aspecte practice ale ESM în Moldova (cadrul normativ 
național, experiența în aplicarea ESM, probleme tipice, etc.) 

Prezentare:  
Dna Maria Nagornîi, Șef Direcție politici de prevenire a poluării și evaluării de 
mediu, MADRM 
Dna Iordanca – Rodica Iordanov, Director Executiv AO EcoContact 

mailto:EU4Environment@oecd.org
mailto:leonid.kalashnyk@un.org
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• Evoluțiile recente: modificarea cadrului normativ național în domeniul ESM 
Prezentare: Dna Irina Punga, Consultant Juridic, CEE-ONU 
 

11.30 – 11.40  Pauză 
 

11:40 – 12.20  Implementarea ESM în Republica Moldova: Ce urmează? 

• Perfecționarea legislației cu privire la ESM 

• Orientările și controlul calității  

• Dezvoltarea capacităților 

• Alte 
Facilitată de Consultanții CEE-ONU și Dl Leonid Kalashnyk, CEE-ONU  

 
12:20 – 12.35 Încheiere: rezumat și pașii următori 
 Dl Leonid Kalashnyk, CEE-ONU 

 


