
  PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

      

LEGE 

privind evaluarea strategică de mediu 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Prezenta lege transpune parțial Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr. L 0042 din 

 

  Capitolul I 

 DISPOZIȚII GENERALE 

 

Articolul 1. Scopul și obiectul legii  

         

(1) Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic de efectuare a 

evaluării strategice de mediu în vederea asigurării unui înalt nivel de protecție a 

mediului, prevenirii sau diminuării impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii 

populaţiei al documentelor de politici planificate. 

 

(2) Obiecte ale evaluării strategice de mediu sînt proiectele documentelor de 

politici, elaborate la nivel național și local, care pot exercita un impact semnificativ 

asupra mediului din Republica Moldova sau din statele vecine.  

 

Articolul 2. Noțiuni principale 

 

În sensul prezentei legi următoarele noțiuni semnifică: 

 

autoritate competentă – autoritate a administrației publice în domeniu mediului 

care oferă consultări inițiatorului la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul 

documentului de politici și raportul ecologic și adoptă decizia privind eliberarea sau 

refuzul de eliberare a avizului de mediu, la diferite niveluri: 

а) autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului – pentru 

documentele de politici de nivel național; 

b) subdiviziunea teritorială a autorității administrației publice centrale în 

domeniul mediului – pentru documentele de politici de nivel local; 

 aviz de mediu – act permisiv, emis de autoritatea competentă, care conformă 

că aspectele protecției mediului sînt integrate în documentele de politici prezentate 

pentru adoptare; 

aviz privind evaluarea prealabilă – document eliberat de autoritatea 

competentă la etapa evaluării prealabile a documentului de politici, în cadrul căreia se 
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stabilește necesitatea efectuării sau refuzul de efectuare a evaluării strategice de 

mediu a documentelor de politici planificate; 

document de politici – document (concepție, strategie, program, plan), conform 

regimului juridic și clasificării în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv 

modificările și completările la el, care: 

а) este necesar în virtutea actelor legislative, normative sau administrative; și  

 b) urmează a fi elaborat și/sau adoptat de către autoritatea administrației 

publice centrale/locale sau este elaborat de către autoritatea publică pentru a fi 

adoptat de Parlament sau Guvern, în conformitate cu procedura legislativă;  

efecte ecologice, inclusiv legate de sănătatea populației  - orice efect asupra 

mediului, inclusiv asupra sănătății populației, florei, faunei, biodiversității, solului, 

climei, aerului, apei, peisajului, obiectelor naturale, bunurilor, patrimoniului cultural, 

și interacțiunea acestor factori;  

evaluarea strategică de mediu - evaluarea posibilelor efecte ecologice, inclusiv 

asupra sănătăţii populației, întocmirea raportului de mediu, consultările cu autoritățile 

publice, publicul, interesate de rezultatele realizării documentelor de politici, precum 

și efectuarea, după caz, a consultărilor transfrontieră, luarea în considerare a 

concluziilor raportului de mediu și a rezultatelor consultărilor la adoptarea deciziei și 

informarea cu privire la decizia adoptată;. 

 inițiator – autoritate a administrației publice centrale/locale care inițiază și  

este responsabilă pentru elaborarea documentelor de politici.   

Parte afectată – parte a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu 

care ar putea fi afectată, la realizarea documentelor de politici, de efectele ecologice 

transfrontieră, inclusiv legate de sănătatea populației;  

Parte de origine - parte contractantă la Protocol, sub jurisdicţia căreia un 

document de politici este propus să se realizeze;  

Protocol privind evaluarea strategică de mediu - Protocol privind evaluarea 

strategică de mediu la Convenția cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, 

adoptată la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003; 

public – una sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice și, în 

conformitate cu legislația națională sau practica, asociațiile, organizațiile sau 

grupările acestora;  

raport de mediu – parte a documentației însoțitoare a documentului de politici 

în care sînt determinate, descrise și estimate, din punct de vedere material, 

eventualele efecte ecologice semnificative ale realizării acestora și alternativele lor 

rezonabile, ținînd cont de obiective și raioanele geografice, conform anexei nr. 1. 

 

 

Articolul 3. Domeniul de aplicare a evaluării strategice de mediu 

 

(1) Evaluarea strategică de mediu se efectuează asupra documentelor de politici 

elaborate în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii, energeticii, industriei, 

transporturilor, gestionării deșeurilor, gestionării resurselor acvatice, 

telecomunicațiilor, turismului, folosinței funciare, planurilor urbanistice generale, 
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planurilor dezvoltării teritoriului, în baza cărora urmează să se elibereze autorizația 

pentru realizarea obiectelor și/sau activităților și care sînt pasibile evaluării 

impactului asupra mediului în conformitate cu legislația Republicii Moldova în acest 

domeniu. 

 

(2) Evaluarea strategică de mediu se efectuează asupra proiectelor 

documentelor de politici necuprinse la alin. (1) al prezentului articol, care însă ar 

putea produce efecte ecologice semnificative, inclusiv legate de sănătatea populației, 

fapt estimat în cadrul evaluării prealabile a documentelor de politici, efectuată în 

conformitate cu prevederile art. 5 al prezentei legi. 

 

(3) Documentele de politici, care stabilesc utilizarea unor teritorii nu prea mari 

la nivel local, precum și prevăd modificări nesemnificative, sînt pasibile evaluării 

strategice de mediu numai în cazul în care se știe că ele pot produce efecte ecologice 

semnificative.  

 

(4) Acțiunea prezentei legi nu se extinde asupra:  

а) documentelor de politici, unicul scop al cărora este deservirea necesităților 

apărării naționale sau a consecințelor situațiilor excepționale în domeniul civil; 

b) documentelor de politici financiare sau bugetare. 

 

Articolul 4. Autoritatea responsabilă de efectuarea evaluării strategice de 

mediu 

 

(1) Evaluarea strategică de mediu se efectuează în procesul elaborării 

documentelor de politici, pînă la aprobarea acestora de autoritatea respectivă, la nivel 

național și local.  

 

(2) Inițiatorul, care elaborează documentele de politici din proprie inițiativă sau 

la însărcinarea Parlamentului ori a Guvernului, poartă răspundere pentru efectuarea 

evaluării strategice de mediu.  

 

(3) Dacă elaborarea documentelor de politici a fost pusă în sarcina cîtorva 

autorități ale administrației publice centrale/locale, atunci efectuarea evaluării 

strategice de mediu este asigurată de autoritatea însărcinată de Guvern sau care este 

prima pe listă. 

 

(4) Dacă autoritățile administrației publice centrale sau locale inițiază 

elaborarea planului de dezvoltare sau amenajare a teritoriului, a planului urbanistic, 

elaborare efectuată de institutele respective în domeniul proiectării, acestea vor ține 

cont de cerințele privind efectuarea evaluării strategice de mediu față de documentele 

menționate. 
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(5) Pentru efectuarea evaluării strategice de mediu, inițiatorul este în drept să 

antreneze, în bază de concurs, experți/specialiști, inclusiv străini, în baza calificării 

confirmate prin experiență și în conformitate cu caietul de sarcini și criteriile de 

selectare în calitate de elaborator al raportului de mediu.  

 

(6) Inițiatorul asigură informarea și participarea autorității competente, a 

autorității în domeniul ocrotirii sănătății și a altor autorități interesate, în funcție de 

caracterul documentelor de politici, la toate etapele evaluării strategice de mediu.  

 

Articolul 5. Evaluarea prealabilă a documentelor de politici  

 

(1) Evaluarea prealabilă se efectuează asupra proiectelor documentelor de 

politici specificate la art. 3 alin. (2) și (3) din prezenta lege, în vederea determinării 

necesității efectuării evaluării strategice de mediu sau refuzului de efectuare a 

acesteia. 

 

(2) Inițiatorul, la etapa formulării documentului de politici, îl prezintă 

autorității competente, în vederea efectuării evaluării prealabile, și plasează 

documentul respectiv pe pagina web oficială. 

 

(3) Autoritatea competentă, în baza criteriilor specificate în anexa nr. 1, 

examinează documentul de politici, desfășoară consultări cu autoritățile respective în 

domeniul ocrotirii sănătății, ia în considerare opinia publicului, recepţionată în 

conformitate cu art. 10 alin. (4) din prezenta lege, și emite avizul cu privire la 

evaluarea prealabilă, plasîndu-l pe pagina web oficială, în decurs de 5 zile de la data 

emiterii.  

 

(4) Evaluarea prealabilă se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la 

data recepționării de la inițiator a proiectului documentului de politici.  

 

(5) Avizul privind evaluarea prealabilă se remite în formă scrisă inițiatorului 

documentului de politici, care îl plasează pe pagina web oficială în decurs de 5 zile de 

la data recepționării.  

 

(6) În cazul luării deciziei de efectuare a evaluării strategice de mediu, 

inițiatorul asigură efectuarea acesteia conform etapelor stabilite, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi. 

 

Capitolul II 

 

ETAPELE EFECTIUĂRII 

EVALUĂRII STRATEGICE DE MEDIU 

 

Articolul 6. Etapele evaluării strategice de mediu a documentelor de politici 
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Procesul evaluării strategice de mediu a documentelor de politici  se desfășoară 

în următoarele etape: 

a) determinarea ariei de impact; 

b) întocmirea raportului de mediu;   

с) coordonarea și eliberarea avizului de mediu; 

d) consultările transfrontieră.  

 

Articolul 7. Stabilirea ariei de impact a raportului de mediu 

  

(1) Pentru documentele de politici, specificate la art. 3 alin. (1) sau pentru cele 

în privința cărora a fost adoptată decizia de efectuare a evaluării strategice de mediu, 

inițiatorul stabilește, care informație, ținînd cont de proporțiile și gradul de detaliere, 

urmează a fi inclusă în raportul de mediu, ținînd cont de specificul documentului de 

politici. 

 

(2) În procesul determinării ariei de impact a raportului de mediu, inițiatorul, în 

mod obligatori, desfășoară consultări cu autoritatea competentă și autoritatea în 

domeniul ocrotirii sănătății. Rezultatele consultărilor se consemnează în protocol, 

care conține lista informației necesare pentru întocmirea raportului de mediu и și 

constituie parte integrantă a acestuia. 

 

(3) În procesul elaborării raportului de mediu, prezentarea informației inițiale 

nu va constitui impediment pentru autoritatea competentă care consultă inițiatorul la 

determinarea ariei de impact a raportului de mediu să solicite informații suplimentare. 

 

(4) Inițiatorul oferă posibilitate publicului să participe la determinarea ariei de 

impact a raportului de mediu, conform art. 10 alin. (4) al prezentei legi. 

 

(5) La întocmirea caietului de sarcini pentru elaboratorul raportului de mediu, 

inițiatorul va ţine cont de lista coordonată de informație, care trebuie să fie inclusă în 

raportul de mediu. 

  

(6) Conținutul raportului de mediu, fără a ține cont de specificul documentului 

de politici, este prevăzut în anexa nr. 1. 

 

Articolul 8. Întocmirea raportului de mediu 

 

(1) În cadrul evaluării strategice de mediu, ținîndu-se cont de aria de impact, se 

întocmește raportul de mediu, în care sînt depistate, descrise și estimate posibilele 

efecte ecologice, inclusiv cele legate de sănătatea populației, ale realizării 

documentului de politici и și ale alternativei acestuia, ținînd cont de obiectivele 

documentului de politici și aria teritorială de impact.  
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(2) Raportul de mediu, întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1), va 

conține informația care poate fi utilă, în măsură rezonabilă, ținînd cont de 

cunoștințele actuale și metodele de apreciere, conținutul și nivelul de detaliere a 

documentului de politici, locul acestuia în procesul decizional. 

 

(3) Informația accesibilă privind efectele ecologice ale realizării documentelor 

de politici, obținută la alte niveluri de adoptare a deciziilor sau care se conţine în alte 

acte normative, poate fi utilizată pentru întocmirea raportului de mediu. 

 

(4) În cadrul întocmirii raportului de mediu, inițiatorul stabilește autoritățile 

administrației publice cu care se vor efectua consultările și coordonările asupra 

raportului de mediu și documentului de politici, care, în virtutea funcțiilor specifice 

de protecție a mediului, ar putea fi afectate de efectele ecologice ale realizării 

documentului de politici;  

 

(5) Inițiatorul plasează proiectul documentului de politici și raportul de mediu 

pe pagina web oficială și informează în alte forme, în conformitate cu cerințele 

legislației cu privire la transparența procesului decizional, termenele de prezentare a 

obiecțiilor și propunerilor la documentele menționate și desfășurare a consultărilor. 

 

Articolul 9. Procesul de coordonare cu autoritățile publice și emiterea avizului 

de mediu  

 

(1) Inițiatorul prezintă, pentru examinare, proiectul documentului de politici şi 

raportul de mediu: 

a) autorității competente și autorității administrației publice centrale în 

domeniul ocrotirii sănătății, dacă documentul de politici este de importanță statală; 

b) autorității competente și subdiviziunii teritoriale a autorității administrației 

publice centrale în domeniul ocrotirii sănătății, dacă document de politici este de 

importanță locală; 

с) altor autorități competente, specificate la art. 8 alin. (4). 

 

(2) Autoritatea competentă, după recepţionarea proiectului documentului de 

politici şi a raportului de mediu, le plasează pe pagina web oficială, cu indicarea 

adresei la care se poate familiariza cu documentele menţionate, le expediază 

organizațiilor obștești de mediu. 

 

(3) Autoritatea publică în domeniul ocrotirii sănătății, alte autorități interesate 

prezintă obiecțiile și propunerile la documentul de politici şi raportul de mediu 

inițiatorului, precum și o copie autorității competente, în termen de cel mult 30 de 

zile de la data recepționării acestora. 
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(4) Inițiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă, desfășoară consultări 

cu privire la calitatea raportului de mediu, eventualele efecte ecologice ale realizării 

documentului de politici și măsurile de atenuare a acestora. 

 

(5) Desfășurarea consultărilor cu autoritatea competentă nu constituie obstacol 

pentru prezentarea obiecțiilor și propunerilor de către alte autorități competente în 

termenul specificat la alin. (3). 

 

(6) Autoritatea competentă, ținînd cont de cerințele ecologice ce se conțin în 

proiectul documentului de politici, de opinia autorităților interesate și a publicului, 

adoptă una din următoarele decizii: 

 а) privind emiterea avizului de mediu – în cazul în care documentele 

menționate corespund cu cerințele stabilite; 

b) privind definitivarea raportului de mediu și/sau a documentului de politici, 

cu indicarea măsurilor care urmează a fi luate; 

с) privind refuzul de eliberare a avizului de mediu, cu specificarea motivelor 

refuzului. 

 

(7) Termenul de adoptare a deciziei și de emitere a avizului de mediu, conform 

art. 9 alin. (6) lit. а) și с), constituie cel mult 45 de zile calendaristice de la data 

recepționării proiectului documentului de politici și a raportului de mediu de către 

autoritatea competentă. 

 

(8) În cazul în care raportul de mediu și/sau proiectul documentului de politici 

a fost remis spre definitivare, conform alin. (6) lit. b), termenul de examinare repetată 

și de emitere a avizului de mediu constituie 20 de zile calendaristice de la data 

recepționării de către autoritatea competentă a documentelor definitivate.  

 

(9) Autoritatea competentă informează autoritățile publice și publicul despre 

decizia adoptată și plasează avizul de mediu pe pagina web oficială. 

 

(10) Autoritatea competentă gestionează baza de date care conține informații 

privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv privind rapoartele de mediu întocmite 

în cadrul acestei proceduri. 

 

Articolul 10. Informarea și participarea publicului la evaluarea strategică de 

mediu  

  

(1) Inițiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă, informează publicul, 

asigură participarea lui la evaluarea strategică de mediu a documentului de politici şi 

efectuează în acest sens următoarele acțiuni: 

а) stabileşte categoria publicului care ar putea fi afectată în urma realizării 

documentului de politici sau care este interesată în procesul de luare a deciziei, 

inclusiv organizațiile obștești de mediu; 
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b) stabileşte metodele de informare a publicului, utilizînd diferite metode de 

informare, cum ar fi: anunțurile publice în mass-media, informațiile plasate pe 

paginile web oficiale; 

с) stabileşte metodele de desfășurare a consultărilor cu publicul (prezentarea 

informației în formă scrisă și/sau audierile publice ș.a.); 

d) stabilirea termenelor rezonabile care vor permite participarea eficientă a 

publicului la toate etapele evaluării strategice de mediu; 

е) asigurarea posibilității de participare a publicului, în cazul efectuării 

consultărilor în context transfrontieră.  

 

(2) Inițiatorul suportă toate cheltuielile legate de informare și asigurare a 

participării publicului la evaluarea strategică de mediu a documentului de politici. 

 

(3) Răspunderea pentru informarea și asigurarea participării publicului revine 

pe seama inițiatorului și a autorității competente.  

 

(4) Inițiatorul, la etapele evaluării prealabile și determinării ariei de impact, 

informează publicul, prin diverse metode, în conformitate cu cerințele legislației cu 

privire la transparența procesului decizional,  despre efectuarea evaluării prealabile și 

stabilirea ariei de impact, oferă informații despre elaborarea documentului de politici, 

informația care urmează a fi inclusă în conținutul raportul de mediu. Inițiatorul 

asigură publicului posibilitatea să-şi exprime opinia cu privire la posibilul impact 

asupra mediului al documentului de politici planificat, la etapa evaluării prealabile, 

precum și să-și expună opinia cu privire la informația ce urmează a fi inclusă în 

raportul de mediu la etapa stabilirii ariei impactului. Publicul prezintă propunerile și 

obiecțiile sale inițiatorului și autorității competente, în termen de cel mult 10 zile de 

la data informării. 

 

 (5) Inițiatorul, la etapa întocmirii raportului de mediu, publică pe pagina web 

oficială a Guvernului Republicii Moldova „Informarea publicului” 

(www.particip.gov.md) proiectul documentului de politici, raportul de mediu și 

informația prevăzută la alin. (6), precum și informează despre accesul la documentele 

specificate, prin intermediul mass-media sau prin alte forme accesibile, în 

conformitate cu cerințele legislației cu privire la transparența procesului decizional, în 

vederea evidenței propunerilor și obiecțiilor publicului.  

 

(6) Informația va conține: 

a) prezentarea succintă a documentului de politici; 

b) autoritatea publică, responsabilă pentru aprobarea documentului de politici; 

c) procedura prevăzută pentru public (inclusiv ora și locul dezbaterilor publice 

asupra documentului de politici; adresa la care se poate familiariza cu conținutul 

proiectului documentului de politici şi a proiectului raportului de mediu; termenele de 

prezentare a propunerilor și obiecțiilor); 

http://www.particip.gov.md/
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d) autoritatea publică căreia urmează a-i fi prezentate propunerile și obiecțiile 

asupra proiectului documentului de politici și a raportului de mediu; 

е) posibilitatea aplicării procedurii evaluării în context transfrontieră a 

documentului de politici. 

 

(7) Termenul de prezentare a propunerilor și obiecțiilor de către public se 

stabilește de inițiator și constituie cel mult 30 de zile de la data publicării informației 

specificate la alin. (5) al prezentului articol. 

 

(8) Accesul la informația specificată la alin. (5) și (6) ale prezentului articol, în 

vederea recepționării propunerilor și obiecțiilor, nu exclude posibilitatea desfășurării, 

în modul prevăzut de legislația cu privire la transparența procesului decizional, a 

audierilor publice, la nivel central sau local, în funcție de aria teritorială a impactului 

documentului de politici, precum și a oricăror alte forme suplimentare de dezbateri 

publice asupra proiectului documentului de politici и a proiectului raportului de 

mediu. 

  

Capitolul III 

 

CONSULTĂRIŞE ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ  

      

Articolul 11. Consultările în context transfrontieră în cazul în care Republica 

Moldova este Parte de origine  

 

(1) Dacă, în cadrul determinării ariei de impact al raportului de mediu asupra 

documentului de politici, s-a constatat că realizarea documentului de politici pe 

teritoriul Republicii Moldova poate genera efecte semnificative pentru mediul unui 

alt stat, atunci autoritatea competentă, de comun acord cu inițiatorul, remite pe canale 

diplomatice proiectul documentului de politici și raportul de mediu Părții afectate. 

Autoritatea competentă remite și informația privind termenele de examinare a 

documentelor menționate, metodele și termenul de efectuare a consultărilor în context 

transfrontieră și stabilește un termen de cel mult 30 de zile, în cadrul căruia Partea 

afectată urmează să comunice despre participarea sau neparticiparea sa la procedura 

evaluării strategice de mediu în context transfrontieră.   

 

(2) În cazul în care Partea afectată și-a exprimat dorința de a participa la 

procedura evaluării strategice de mediu, Părțile coordonează, în mod operativ, 

termenul de prezentare a opiniei asupra proiectului documentului de politici, 

raportului de mediu și asupra desfășurării consultărilor  

 

(3) Inițiatorul asigură autoritatea competentă cu informația necesară pentru 

realizarea prevederilor prezentului articol, inclusiv, după caz, cu traducerea 

documentelor respective. 
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 (4) Autoritatea competentă a Părții afectate asigură informarea publicului și a 

altor autorități interesate ale Părții afectate și oferă posibilitate de expunere a opiniei 

asupra documentului de politici și raportului de mediu și prezintă opinia generală 

Părții de origine în cazul în care acordul părților nu prevede altfel.  

 

(5) Autoritatea competentă, inițiatorul și/sau elaboratorul raportului de mediu 

desfășoară consultări cu reprezentanții abilitați ai autorităților Părții afectate cu 

privire la eventualul impact în context transfrontieră al documentului de politici și 

măsurile pentru prevenirea, diminuarea sau atenuarea consecințelor nefaste ale 

documentului de politici. 

  

(6) Nu se permite aprobarea și/sau adoptarea documentului de politici pînă la 

finalizarea procedurii consultărilor în context transfrontieră cu Partea afectată. 

 

(7) După adoptarea (aprobarea) documentului de politici, autoritatea 

competentă a Părții de origine prezintă Părții afectate, în termen de 15 zile 

calendaristice, copia documentului de politici aprobat și informația care va conține: 

а) fundamentarea integrării problemelor protecției mediului în conţinutul 

documentului de politici; 

b) rezultatele consultărilor în context transfrontieră; 

с) programul monitorizării. 

 

Articolul 12. Consultările în context transfrontieră în cazul în care Republica 

Moldova este Parte afectată 

 

(1) În cazul în care Republica Moldova este Parte afectată și a primit de la 

Partea de origine proiectul documentului de politici și raportul de mediu în limba 

convenită de Părți, autoritatea competentă, în termen de cel mult 30 de zile, comunică 

despre participarea sau neparticiparea la procedura evaluării strategice de mediu în 

context transfrontieră. 

 

(2) Autoritatea competentă asigură informarea și luarea în considerare a 

opiniilor autorităților interesate ale administrației publice centrale și a publicului 

despre documentele de politici și raportul de mediu, prezentate de Partea de origine. 

 

(3) Autoritatea competentă  prezintă, în termenele convenite, avizul de mediu 

Părții de origine, ținînd cont de opiniile autorităților interesate ale administrației 

publice centrale și ale publicului, și desfășoară consultări, de comun acord.   

 

(4) După recepționarea de la Partea de origine a copiei documentului de politici 

aprobat și a informației prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. а)-с), autoritatea competentă  

informează autoritățile interesate ale administrației publice și publicul și le plasează 

pe pagina web oficială, în termen de 5 zile.  
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Capitolul IV 

 

APROBAREA DOCUMENTULUI DE POLITICI  

 

Articolul 13. Adoptarea deciziei 

 

(1) Concluziile ce se conțin în raportul de mediu, avizul de mediu,  obiecțiile 

parvenite în cadrul consultărilor cu publicul, autoritățile publice, consultărilor în 

context transfrontieră, în conformitate cu prevederile art. 9-12 ale prezentei legi, 

urmează a fi luate în considerare la luarea deciziei privind aprobarea documentului de 

politici. 

 

(2) Pentru aprobarea documentului de politici care a fost supus evaluării 

strategice de mediu, inițiatorul prezintă documentele în conformitate cu legislația în 

vigoare și avizul de mediu al autorității competente, precum și rezumatul succint 

privind evaluarea strategică de mediu, conform lit. b)- d) alin. (3). 

 

(3) După aprobarea, în modul stabilit, a documentului de politici,  inițiatorul 

plasează pe pagina sa web oficială aviz de mediu şi informația următoare: 

а) privind aprobarea documentului de politici,  

b)  în ce măsură au fost luate în considerare în documentul de politici efectele 

ecologice, inclusiv legate de sănătatea populației; 

с) privind consultările cu publicul, autoritățile publice, consultările în context 

transfrontieră desfășurate în conformitate cu art. 11-12  ale prezentei legi; 

d) temeiurile pentru alegerea documentului de politici aprobat, în prisma 

variantelor de alternativă examinate.  

 

Articolul 14. Monitorizarea  

 

(1) Inițiatorul, în limitele competenței sale, desfășoară, în conformitate cu 

programul stabilit, monitorizarea efectelor ecologice semnificative, la realizarea 

documentelor de politici, în vederea depistării la etapa timpurie a efectelor 

nefavorabile neprevăzute și luarea măsurilor necesare pentru înlăturarea lor. 

 

(2) Inițiatorul prezintă rezultatele monitorizării autorității competente în 

domeniul mediului și le publică pe pagina sa web oficială.  

 

(3) Întru executarea prevederilor alin. (1), pot fi aplicate, după caz, 

mecanismele respective ale monitorizării, în vederea excluderii dublării.  

 

Capitolul V 

 

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI. 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
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Articolul 15. Răspunderea  pentru încălcarea  legislaţiei 

(1) Orice persoană, inclusiv asociație sau organizație de persoane, în cazul 

dezacordului cu deciziile autorității competente, este în drept să le conteste, în 

conformitate cu legislația în vigoare.  

 

(2) Încălcarea prevederilor prezentei legi este pasibilă de răspundere civilă, 

contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.  

 

 

 Articolul 16. Soluţionarea  litigiilor 

 

(1) Litigiile în domeniul evaluării strategice de mediu, în care părțile interesate 

nu pot ajunge la un acord, se soluționează pe cale judiciară, în conformitate cu 

legislația în vigoare.   

 

.Capitolul VI 

 

ACORDURILE INTERNAȚIONALE 
 

Articolul 17. Dispoziţii  generale cu  privire  la  acordurile internaţionale 

 

Dacă prevederile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este 

parte  stabilesc alte norme, decît cele stabilite în legislația cu privire la protecția 

mediului a Republicii Moldova, se aplică prevederile acordurilor internaționale.  

 

CAPITOLUL    VII 

 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Articolul 18. Intrarea în vigoare 

  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

  

Articolul 19. Organizarea executării 

  

(1) Guvernul, în termen de 6 luni: 

а) va prezenta Parlamentului propuneri pentru ajustarea legislației în vigoare cu 

prevederile prezentei legi; 

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi; 

с) va asigura revizuirea de către autoritățile administrației publice centrale și 

locale a actelor lor normative care contravin prezentei legi. 
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(2) Ministerul Mediului, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, 

va elabora și va prezenta, în modul stabilit, Ghidul privind executarea procedurilor 

evaluării strategice de mediu.   

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

 

 

Anexa nr. 1 

 

Criteriile pentru determinarea posibilelor efecte semnificative asupra 

mediului, inclusiv asupra sănătății publicului, a documentelor de politici, 

specificate la art.5 alin. (3) 

 

Pentru efectuarea evaluării prealabile, în vederea determinării posibilelor efecte 

semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății publicului, a documentelor de 

politici, se aplică următoarele criterii: 

a) actualitatea documentelor de politici, din punctul de vedere al luării în 

considerare a efectelor ecologice, inclusiv legate de sănătatea populației, în vederea 

contribuirii la dezvoltarea durabilă;  

b) măsura în care documentul de politici stabileşte un cadru pentru proiecte şi 

alte activităţi, fie cu privire la localizarea, natura, mărimea şi condiţiile de 

funcţionare, fie prin alocarea resurselor;  

c) relevanța documentului de politici pentru alte planuri sau programe;  

d) problemele de mediu, inclusiv legate de sănătatea populației, relevante 

pentru documentul de politici;  

е) proporțiile arealului geografic afectat sau numărul populației afectate; 

f) riscul pentru mediu, inclusiv pentru sănătatea populației;  

g) caracterul transfrontieră al efectelor realizării documentului de politici;  

h) măsura în care documentul de politici afectează zonele naturale, 

monumentele naturii, monumentele artei horticole, parcurile zoologice, peisajele, cu 

statut național sau internațional protejat.  
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Anexa nr. 2 

 Conținutul-model al raportului de mediu, specificat la art.7 alin. (1) 

(1) Raportul de mediu trebuie să cuprindă: 

a) conținutul și obiectivele principale ale documentului de politici, legătura cu 

alte documente de politici; 

b) analiza concluziei cu privire la aria de impact al proiectului documentului de 

politici 

с) aspectele relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv ale sănătății 

populației, și evoluția sa probabilă fără adoptarea documentului de politici; 

d) caracteristicile de mediu ale zonelor care pot fi afectate semnificativ, 

inclusiv sănătatea populației, în urma realizării documentului de politici; 

e) problemele ecologice, inclusiv legate de sănătatea populației, relevante 

pentru documentul de politici; 

f) obiectivele de protecţie a mediului, inclusiv legate de sănătatea populației, 

stabilite la nivel internațional, național și la alte niveluri, relevante pentru documentul 

de politici, și modul în care aceste obiective și alte considerații de ordin ecologic, 

inclusiv legate de sănătatea populației, sînt luate în considerare în timpul elaborării 

documentului de politici; 

g) efectele ecologice semnificative posibile, inclusiv legate de sănătatea 

populației, inclusiv secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, 

permanente și provizorii, pozitive și negative; 

h) măsurile pentru prevenirea, diminuarea sau atenuarea oricăror efecte 

ecologice semnificative, inclusiv legate de sănătatea populației, care ar putea avea loc 

în rezultatul realizării documentului de politici; 

i) fundamentarea motivului selectării variantelor de alternativă care au fost 

examinate în cadrul evaluării strategice de mediu și descrierea efectuării evaluării, 

inclusiv a dificultăților întîlnite, legate de lipsa metodelor necesare sau a 

cunoștințelor necesare, insuficiența de informații și mijloace tehnice, necesare pentru 

evaluare; 

j) descrierea măsurilor referitoare la monitorizare (programul de monitorizare); 

k) posibilele efecte ecologice transfrontieră, inclusiv legate de sănătatea 

populației,; 

l) conţinutul succint al raportului de mediu, prezentat într-o formă accesibilă 

pentru public. 

 

(2) Autoritățile administrației publice în domeniul mediului și ocrotirii sănătății 

sînt în drept să stabilească cerințe suplimentare față de conținutul raportului de 

mediu, conform competențelor lor și prevederilor legislației.  


