
Determinarea necesității: 
evaluarea prealabila a 
planului sau a programului

Îndrumar pentru Administrațiile Publice Locale

Determinarea domeniului de 
aplicare a Raportului privind 

evaluarea strategică de mediu

Elaborarea Raportului 
privind evaluarea 
strategică de mediu

Emiterea Avizului de mediu

Republica Moldova a 
adoptat Legea Nr. 11 

din 02.03.2017 privind 
evaluarea strategică 
de mediu, în vigoare 

de la 07.04.2018 

Evaluarea strategică de 
mediu integrează 

aspectele de mediu în  
luarea deciziilor 

strategice, asigurând 
managementul durabil 
al resurselor naturale.  

Evaluarea strategică de 
mediu este un proces de 

analiză a efectelor de mediu 
ale planurilor, programelor 
și altor acțiuni strategice 

propuse.

Consultarea Raportului privind
evaluarea strategică de mediu

cu autoritațile publice, cu publicul
interesat si, dupa caz, desfășurarea

consultărilor transfrontaliere

START

ETAPA 4

ETAPA 3

Etapele evaluării strategice de 
mediu

ETAPA 1

ETAPA 2



Determinarea necesității: 
evaluarea prealabilă a 
planului sau a programului

APL Efectuează evaluarea prealabilă 
pe baza criteriilor din Anexa Nr. 1 
a Legii Nr. 11 din 02.03.2017.

PASUL 1

Elaborează Solicitarea oficială 
ce urmează a fi depusă la 
MADRM.

Depune solicitarea pentru 
determinarea efectuării ESM.

MADRM

Modelul de 
solicitare trebuie 

să fie în 
conformitate cu 
Tabelul Nr. 4 din 
Legea Nr. 11 din 

02.03.2017.

PASUL 2
Evaluează cererea 
depusă de APL.

Comunică inițiatorilor, 
după caz, dacă 
informația din Solicitare 
nu este completă, clară și 
necesită examinare 
suplimentară după 
completare.

Solicitarea se 
depune pe suport 
de hârtie și/sau în 

versiune 
electronică.

Ordonă inspecție de mediu în cazul 
în care planul sau programul poate 
avea implicații asupra mediului, dar 
acestea nu sunt susceptibile de a fi 
semnificative.

Dacă se estimează 
că planul sau 

programul va avea 
efecte semnificative 
asupra mediului, nu 

se va efectua 
evaluarea strategică 

de mediu.

Dacă MADRM 
decide că este 

necesară efectuarea 
ESM, inițiatorul 

asigură realizarea 
acesteia conform 

Legii Nr. 11 din 
02.03.2017.

MADRM examinează informația 
timt de 10 zile lucrătoare, 
desfășoară cunsultări cu 
Autoritatea din domeniul ocrotirii 
sănătății, ia în considerare opinia 
publicului și emite avizul de 
evaluare prealabilă

 

MADRM plasează avizul pe 
pagina sa oficială de internet.

PASUL 2

PASUL 3

Avizul emis este expediat 
inițiatorului în original, al 

doilea exemplar se 
păstrează la autoritatea 

competentă pentru 
documentarea procesului. 

La solicitare, se expediază și 
versiunea electronică.

PASUL 4

APL plasează avizul de 
evaluare prealabilă pe pagina 
sa oficială de internet în 
decurs de 5 zile de la data 
recepționării avizului.

Dacă se estimează 
că planul sau 

programul nu va 
avea efecte 

semnificative asupra 
mediului ,  inițiatorul 

î l  elaborează fără 
efectuarea ESM.

APL

MADRM

ESM

Autoritățile Publice Locale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Evaluarea strategică de mediu

10 zile
lucrătoare

5 zile
lucrătoare

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Determinarea domeniului de 
aplicare a Raportului privind 
evaluarea strategică de mediu

APL

APL 

MADRM

ESM

PASUL 1

MADRM

Rezultatele 
consultărilor se 

consemnează într-un 
proces verbal ce va 

include lista cu 
informațiile agreate 

reciproc, necesară 
pentru elaborarea 
Raportului privind 

ESM.

PASUL 2
APL transmite solicitări 
oficiale în scris către 
autoritatea competentă 
și publicului privind 
examinarea listei cu 
informații ce ține de 
determinarea 
domeniului de aplicare a 
Raportului ESM.

Procesul de 
consultare este 
unul continuu.

Lista cu informații se 
transmite într-un 
singur exemplar 

autorității 
competente pentru 

informare.

Formulează comentarii și propuneri în 
scris, care ulterior sunt luate în considerare 
la determinarea domeniului de aplicare a 
Raportului ESM.

PASUL 2

PASUL 3Anunțurile inițiatorului 
trebuie să fie publicate 

pe pagina sa oficială de 
internet. În lipsa 

acesteia, planul și/sau 
programul va fi pus la 

dispoziția publicului pe 
suport de hârtie la 
sediul inițiatorului. 

PASUL 4

Determinarea domeniului de 
aplicare a Raportului privind 
evaluarea strategică de 
mediu constă în stabilirea 
informațiilor agreate reciproc 
(de către inițiator și 
autoritatea competentă), 
care va fi inclusă în Raportul 
privind evaluarea strategică 
de mediu.

La perfectarea 
răspunsului se iau în 
considerare, în mod 

obligatoriu,  
rezultatele 

consultării  cu 
publicul și  cu 

celelalte autorități  
competente.

Desfășoară în mod 
obligatoriu consultări cu 
autoritatea competentă 
și autoritatea din 
domeniul ocrotirii 
sănătății pentru 
definitivarea listei cu 
informații necesare 
pentru întocmirea 
Raportului privind ESM.

PUBLICUL

Autoritățile Publice Locale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Evaluarea strategică de mediu

10 zile
lucrătoare

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Elaborarea Raportului privind 
Evaluarea Strategică de Mediu

APL

APL 
APC
MADRM
ESM

PASUL 1

PASUL 2

APL informează 
publicul și autoritățile 
competente despre 
termenele de 
prezentare a 
obiecțiilor și 
propunerilor pe 
seama documentelor, 
precum și despre 
desfășurarea 
consultărilor conform 
Legii Nr. 239/2008 
privind transparența 
în procesul 
decizional.

1. autoritatea competentă și 
autoritatea APC în domeniul ocrotirii 
sănătății, dacă planul și/sau 
programul este aprobat de Guvern 
sau de Parlament.

PASUL 2

PASUL 3

Inițiatorul este obligat să 
analizeze comentariile 

publicului, iar în cazul în 
care acestea sunt justificate 

să modifice planul sau 
programul și să prezinte în 

Raportul privind ESM modul 
de identificare, descriere și 
evaluare a efectelor asupra 

mediului. 

PASUL 4

Autoritățile care au 
recepționat acte 
spre consultare 
întocmesc un aviz ce 
este expediat în 
original și în 
versiune electronică.

Elaborează proiectul 
planului și/sau 
programului și Raportul 
privind ESM.

Plasează proiectul și 
Raportul privind ESM pe 
pagina web oficială.

Autoritățile Publice Locale

Autoritățile Publice Centrale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Evaluarea Strategică de Mediu

APL prezintă proiectul 
planului și/sau programului, 
precum și Raportul privind 
ESM pentru examinare către:

2. autoritatea competentă și 
subdiviziunea teritorială a APC în 
domeniul ocrotirii sănătății, dacă 
planul și/sau programul este 
aprobat de către APL.

3. alte autorități interesate, 
conform art. 8 alin. (4). 

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Elaborarea Raportului privind 
Evaluarea Strategică de Mediu

AC Plasează pe 
pagina sa 
web oficială 
proiectul 
planului 
și/sau 
programului, 
Raportul 
privind ESM și 
le expediază 
către: 

PASUL 5
Autoritatea din 
domeniul 
ocrotirii 
sănătății și alte 
autorități 
interesate

PASUL 6
Autoritățile în domeniul 
ocrotirii sănătății și alte 
autorități, ONG-urile de mediu 
prezintă inițiatorului obiecțiile 
și propunerile pe seama 
proiectului de plan și/sau 
program și a Raportului de 
ESM, concomitent oferind o 
copie a acestor obiecții și 
propuneri către AC.

PASUL 2

Definitivează Raportul 
privind ESM cu 
includerea tuturor 
comentariilor și 
opiniilor..

ESM are 2 domenii de 
acoperire:  mediul și  
sănătatea, de aceea 

este necesar să f ie 
asigurată avizarea 
actelor din partea 

instituți i lor de resort 
atât la nivel local,  cât 

și  central.

APL

AC

ESM

Autoritățile Publice Locale

Autoritatea competentă

Evaluarea strategică de mediu

30 zile
lucrătoare

* de la data recepționării 
ONG-urile de 
mediu

30 zile
lucrătoare

* de la data recepționării 

O N G - u r i l e  d e  
m e d i u  i m p l i c a t e  

î n  p r o c e s u l  d e  
c o n s u l t a r e  p o t  

î n t o c m i  d o a r  u n  
s i n g u r  a v i z ,  

i n c l u z â n d  
c o m e n t a r i i l e  p e  

a m b e l e  
d o c u m e n t e .

PASUL 7
PĂRȚILE 
CONSULTANTE

Transmit avizul atât 
către inițiator, cât și 
către AC.

PASUL 7
APL

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Elaborarea Raportului privind 
Evaluarea Strategică de Mediu

Prezintă/transmite 
versiunea finală către 
MADRM în vederea 
examinării calității 
Raportului.

PASUL 8

MADRM

Analizează calitatea Raportului privind 
ESM și ia o decizie privind emiterea 
Avizului de mediu. PASUL 2

Examinează repetat 
documentele definitivate 
și emite sau nu Avizul de 
mediu..

APL

AC

MADRM

ESM

Autoritățile Publice Locale

Autoritatea competentă

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Evaluarea strategică de mediu

20 zile
lucrătoare

* de la data recepționării 

45  zile 
calendaristice

* de la data recepționării 

În cazul în care MADRM 
refuză eliberarea avizului 
de mediu, inițiatorului i se 
restituie Raportul privind 
ESM și proiectul planului 

și/sau programului pentru 
a fi definitivate, 

indicându-se motivele 
justificative și măsurile ce 

urmează a fi întreprinse.

APL retransmite 
Raportul privind ESM și 
proiectul planului și/sau 
programului cu 
ajustările necesare

PASUL 9

APL

PASUL 10
În cazul în care Raportul privind ESM 
corespunde cerințelor din Anexa Nr. 2 a 
Legii Nr. 11 din 02.03.2017 privind evaluarea 
strategică de mediu, inițiatorului i se 
eliberează Avizul de mediu.

Transmite în scris către APL decizia de 
emitere a Avizului de mediu și îl plasează, 
în mod obligatoriu, pe pagina sa oficială 
de Internet pentru informarea publicului, 
care poate consulta acest document în 
orice moment și oricât de târziu după 
avizare.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Consultarea Raportului privind evaluarea 
strategică de mediu cu autoritațile 
publice, cu publicul interesat si, dupa 
caz, desfășurarea consultărilor 
transfrontaliere

APL

APL 

MADRM

PA

ESM

PASUL 1 Cheltuielile 
pentru informarea 

și participarea 
publicului la 

procesul de ESM 
le suportă 
inițiatorul.

PASUL 2
APL și MADRM plasează pe paginile web 
oficiale informația despre termenele de 
prezentare a obiecțiilor și propunerilor pe 
marginea documentelor publicate, inclusiv 
ora și locul desfășurării dezbaterilor publice.

Consultările cu publicul 
decurg în cadrul celor trei 
etape:

1. etapa de screening;

2. stabilirea domeniului   de 
aplicare;

3. definitivarea Raportului 
privind ESM.

Urmează să comunice răspunsul oficial 
privind participarea sau neparticiparea în 
cadrul consultărilor transfrontaliere.

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4

APL coordonează termenul de prezentare 
a opiniei PA, de asemenea, pune la 
dispoziția autorității competente a PA 
informația necesară pentru realizarea 
prevederilor prezentului articol, inclusiv 
dacă este necesar, traducerea 
documentelor în una din limbile oficiale 
ale ONU.

Elaborează un plan detaliat de 
informare și consultare a publicului 
interesat cu privire la procesul de ESM și 
implementarea acestuia.

PUBLICUL

Autoritățile Publice Locale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Partea Afectată

Evaluarea strategică de mediu

10 zile
calendaristice

* de la data informării Transmite obiecții și 
propuneri către inițiator și 
autoritățile competente.

Max. 15 zile
calendaristice

* de la data publicării 

MADRM

În cazul în care s-a constatat că 
implementarea planului sau 
programului pe teritoriul Republicii 
Moldova poate genera efecte 
semnificative pentru mediul unui alt 
stat, MADRM și APL trimit notificări 
prin canale diplomatice părții 
afectate, precum și altor părți la 
Protocolul privind ESM, anexând 
proiectul planului și/sau programului 
și Raportul ESM.

10 zile
calendaristice

Max. 15 zile
calendaristice

PA

Max. 45 zile
calendaristice

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Activități de consultare, 
revizuire și post-adoptare

APL 

MADRM

PA

ESM

PASUL 5

Autoritatea abilitată a 
PA trebuie să prezinte 
opinia generală părții 
de origine în cazul în 
care acordul părților 

nu prevede altfel..

PASUL 6
Nu se permite 

aprobarea planului 
sau programului 

înainte de finalizarea 
procedurii 

consultărilor în 
context transfrontalier 

cu partea afectată.

Aprobă planul și 
sau programul. 
Apoi prezintă 
părții afectate 
copia 
documentelor 
aprobate 

PASUL 7

Prezintă avizul de mediu părții de 
origine, ținând cont de opiniile altor 
autorități interesate și ale publicului, și 
desfășoară consultări comune cu 
autoritățile abilitate ale PA.

Asigură informarea publicului și a altor 
autorități interesate din statul afectat, 
oferind posibilitatea de exprimare a 
opiniilor asupra planului și/sau 
programului și raportului de ESM.

Autoritățile Publice Locale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Partea Afectată

Evaluarea strategică de mediu

Autoritatea competentă, inițiatorul 
și/sau autorul Raportului privind ESM 
desfășoară consultări cu reprezentanții 
autorității abilitate a PA privind 
eventualul impac în context 
transfrontalier al planului sau 
programului, precum și la măsurile de 
prevenire, diminuare a consecințelor 
nefaste ale planului sau programului.

15 zile
calendaristice

45 zile
calendaristice

AUTORITATEA ABILITATĂ A PA

Doar după 
ajustarea tuturor 
comentariilor și 

opiniilor, inițiatorul 
pregătește planul 

sau programul spre 
adoptare, însoțit de 

Avizul de mediu.

Procedura de consultare 
transfrontalieră se consideră a fi 
finalizată în momentul recepționării 
pe căi diplomatice a opiniei 
generalizate asupra planului sau 
programului și Raportului ESM.

PASUL 8

APL Se prezintă și 
informația despre 

justificarea integrării 
problemelor de mediu, 

rezultatele consultărilor 
publice în context 

transfrontalier, precum 
și programul de 

monitorizare. 

MDARM

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.



Emiterea Avizului de mediu

APL

PASUL 1

Emite Avizul de 
mediu

MADRM

PASUL 2

Prezintă documentele 
prevăzute de legislația în 
vigoare, inclusiv Avizul de 
mediu, pentru aprobarea 
planului și/sau 
programului ce a fost 
supus ESM.

Aprobă planul sau 
programul ce a fost 
supus ESM.

Monitorizează efectele 
semnificative asupra 
mediului, inclusiv asupra 
sănătății populației, ale 
implementării planului sau 
programului cu scopul de a 
identifica efectele adverse 
neprevăzute într-un stadiu 
incipient în vederea luării 
măsurilor corespunzătoare.

 Prezintă autorității competente 
rezultatele monitorizării și le 
publică pe pagina web oficială.

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4

APL

MADRM

ESM

Autoritățile Publice Locale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Evaluarea strategică de mediu

PARLAMENTUL, 
GUVERNUL

APL

Rapoartele de monitorizare trebuie să 
furnizeze următoarele informații:

- Un scurt rezumat al activităților 
implementate în documentul fundamental și 
modul în care au fost urmate / implementate 
măsurile relevante de atenuare a riscurilor 
recomandate de ESM;

- Ce este monitorizat (chestiuni esențiale legate 
de mediu și sănătate prin intermediul unor 
indicatori relevanți);

- Modul în care s-a schimbat situația, efectele 
înregistrate, descrise în termeni cantitativi și 
calitativi;

- Modul în care modificările se referă la 
implementarea documentului fundamental;

- Concluzii.

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări 
climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în Moldova, cu susținerea financiară a Suediei.

Opiniile exprimate în acest îndrumar nu reprezintă neapărat punctul de vedere al 
Națiunilor Unite, inclusiv al PNUD Moldova și al Statelor Membre ale Națiunilor Unite.


