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Protocolul privind ESM la Convenția CEE a ONU cu 
privire la Evaluarea Impactului asupra Mediului în 
context transfrontalier (Convenția Espoo)  

 

• Semnată în 2003 la Kiev,  
a intrat în vigoare în 
2010 

 

• 26 state membre 

 

• Un instrument global 
deschis spre aderare 
pentru toate statele 
membre ale ONU 



 
Statutul cu privire laratificarea Convenției 

Espoo și a Protocolului ESM 
 

STATUL Convenția ESPOO Protocolul privind 

ESM  

Armenia Parte (1997) Parte (2011) 

Azerbaidjan Parte (1999) - 

Belarus  Parte (2005) - 

Georgia -  Semnatar 

Moldova Parte (1994) Semnatar 

Ucraina Parte (1999) Semnatar 



Domeniile de aplicare ale Convenției 
Espoo și ale Protocolului privind ESM 

Convenția Espoo: 
 
- Activități specifice planificate  

(proiecte) 
 

- Proceduri transfrontaliere 

 
 
 
 
 

Protocolul privind ESM: 
 
- Planuri și programe (politici și legislație) 
- În special, proceduri naționale (dar și 

transfrontaliere) 



Protocolul completează Directiva ESM 

• Protocolul privind ESM este în conformitate cu 
prevederile Directivei UE privind ESM 

• Acoperire geografică mai largă: este deschis spre aderare 
pentru toate statele membre ale ONU  

• ESM a politicilor și legislației nu poartă caracter 
obligatoriu (art. 13), doar raportarea fiind obligatorie.   

• Pune accent, în special, pe sănătate   

• Participare publică extinsă 

 
 

 

 

 

 

 



Protocolul privind ESM: 
Obiective (art. 1) 

Asigurarea unui grad ridicat de protecţie a mediului, prin: 

 asigurarea că în procesul de elaborare a planurilor şi programelor se ţine cont 
în întregime de considerentele de mediu, inclusiv cele legate de sănătate, 
precum și în procesul de elaborare a politicilor și legislației;  

 stabilirea unor proceduri clare, transparente şi eficace pentru ESM; 

 asigurarea participării publice extinse în cadrul ESM; 

 integrarea prin aceste mijloace a preocupărilor legate de mediu, inclusiv a celor 
legate de sănătate, în măsuri şi instrumente create pentru promovarea 
dezvoltării durabile (implementarea principiilor 4 și 10 din Declaraţia de la Rio 
cu privire la mediu şi dezvoltare și a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului)  

 
 



Obligativitatea generală 

 

 

realizarea măsurilor legislative, administrative 
sau de altă natură necesare pentru 
implementarea dispoziţiilor Protocolului într-
un cadru precis şi transparent (art. 3.1) 
 



Principalele etape ale ESM (prevăzute de 
Protocol) 

 
(articles 2 and  4) 



Integrarea 

proceselor de  

elaborare a  

planurilor și 

programelor  

cu procesul ESM   



Responsabili de efectuarea ESM 

• Autoritățile competente (naționale, locale), care 
sunt responsabile de elaborarea unor planuri sau 
programe, care cad sub incidența prevederilor 
Protocolului, efectuează ESM a planurilor și 
programelor respective. 

 

 

 



Domeniul de aplicare a ESM cu privire la 
planuri și programe (art. 4) 
• Planuri și programe guvernamentale (naționale, locale) 

• Planuri și programe susceptibile de a avea efecte 
semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii.  

• Sectoare: agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, 
inclusiv mineritul, transport, dezvoltare regională, gestionarea 
deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism, 
urbanism şi amenajarea teritoriului sau utilizarea terenurilor;  

• Planuri şi programe ”care stabilesc cadrul în care realizarea 
proiectelor va fi autorizată în viitor” (locație, mărime, 
condiții, alocarea resurselor), pentru care se efectuează ESM – 
listele din Anexele I și II (în baza Convenției Espoo) 

 

 
 



Domeniile de aplicare – excepții (art. 4.5.)  

• Planurile şi programele al căror scop unic este 

apărarea naţională sau protecţia civilă în situaţii 
de urgenţă; 

• Planuri şi programe financiare sau bugetare 

– excepția poate fi aplicată doar pentru documentele 
care vizează anumite reguli bugetare 

– Excepția nu se aplică pentru documentele care prevăd 
alocarea resurselor financiare pentru realizarea unor 
activități planificate  

 



Domenii de aplicare 
Exemple 

• Planul Urbanistic General al or. Orhei (Republica Moldova) 
• Planul Anual de Investiții al Ministerului Transportului 

(Danemarca)  
• Planuri de gestionare forestieră (inclusiv pentru pădurile private) 

- (Franța) 
• Planuri pentru stimularea investițiilor (Ungaria) 
• Programe de renovare urbană (Polonia) 
• Planul pentru dezvoltarea extragerii gazelor de șist (Marea 

Britanie) 
• Planul național de acțiuni privind sursele de energie 

regenerabilă (Bulgaria) 
• Planul privind utilizarea surselor de energie regenerabilă 

(Azerbaidjan); 



Beneficiile (1/2) 

• Nivel înalt de protecție al mediului 

– Evitarea efectelor grave și ireversibile, protecția zonelor și ariilor 
protejate  

• Planificare îmbunătățită 

– Abordare concentrată și riguroasă, deschisă pentru alternative; luarea 
în considerare a potențialelor efecte și a oportunităților sustenabile 

• Identificarea unor noi oportunități pentru dezvoltare  

– Contribuie la examinarea alternativelor sustenabile și încurajează 
identificarea și selectarea celor mai avantajoase opțiuni 

• Reprezintă factorul cheie pentru ecologizarea economiei și adaptarea la 
schimbările climaterice 

 
 

 

 

 

 



Beneficiile (2/2) 
• Prevenirea unor greșeli costisitoare 

– furnizează semnale timpurii de avertizare; reduce riscul de remediere 
costisitoare a daunelor sau a acțiunilor corective (relocarea/reproiectarea 
facilităților; economisește timp și bani) 

• Guvernanță consolidată  

–  contribuie la îmbunătățirea bunei guvernări și a încrederii publice în 
procesul de elaborare a politicilor, planurilor și programelor prin promovarea 
unui nivel înalt de transparență; oferă posibilitate proiectanților și factorilor 
de decizie de a lua în considerare opiniile principalelor părți interesate la 
etapa inițială a procesului de planificare 

• Cooperare transfrontalieră 

– prezintă oportunități de cooperare regională, în vederea abordării unor 
probleme importante, ca de exemplu, resursele naturale partajate și 
poluarea transfrontalieră  

 



Asistență tehnică din partea Comisiei 
Economice a Națiunilor Unite pentru Europa 
Este oferită  în conformitate cu Convenția Espoo și planurile Protocolului, adoptate în 
cadrul ședințelor părților, în vederea promovării ratificării și implementării 
Protocolului privind ESM: 
- Asistență tehnică  

• Revizuirea legislației actuale  

• Elaborarea proiectelor de acte legislative  

- Organizarea atelierelor de lucru la nivel local și național  
- Implementarea proiectelor-pilot 

• Testarea și îmbunătățirea mecanismelor naționale  

de implementare 

- Documente de orientare  

• Manual privind ESM (2010/2011) și Manual simplificat privind ESM (2012) 

• Revizuirea implementării prevederilor Protocolului   

• Opiniile Comitetului de Implementare  
 



• Program subregional pentru perioada 2013 - 2016 
 

• Este implementat de către Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru 
Europa (UNECE), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OECD), Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) 
 

• Este finanțat de către Uniunea Europeană, cele patru organizații 
implementatoare și alți donatori 
 

• Are drept scop oferirea suportului pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în procesul de tranziție la economie 
”verde”  
 

 

. 

Asistență în cadrul Programul Uniunii Europene 
”Promovarea dezvoltării economice „verzi” în ţările 

Parteneriatului Estic” (EaP GREEN) 



 
EaP GREEN: Componentele ESM/ EIM 
(Evaluarea Impactului asupra Mediului) 

  

Revizuirea cadrului 
național legislativ și de 
reglementare existent 

 
• Revizuirea actelor 

legislative sub 
aspectul ESM și EIM  

• Elaborarea proiectelor 
de acte legislative în 
domeniul ESM 

• Sub-regional overview 

 

Consolidarea 
capacităților în domeniul 

ESM și EIM  

•Organizarea training-urilor 
cu privire la ESM la nivel 
național și local 

•Elaborarea unor ghiduri 
naționale 

•Organizarea unor 
evenimente destinate 
schimbului de experiență 

•Implementarea proiectelor 
pilot în domeniul ESM și 
EIM  

Consolidarea 
capacităților 

administrative  

• Revizuirea actelor 
legislative și 
elaborarea 
recomandărilor 

• Întărirea dialogului 
politic  

• Analiza instituțională 
și înaintarea 
recomandărilor  

 



Pentru informații detaliate 

• Accesați pagina web: www.unece.org/env/eia  

• Sau contactați-ne la adresa de email: eia.conv@unece.org 

  

• Pentru informații mai detaliate cu privire la Programul 
Uniunii Europene ”Promovarea dezvoltării economice 
„verzi” în ţările Parteneriatului Estic” 
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html  sau 

     http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm 

 

 

http://www.unece.org/env/eia
mailto:eia.conv@unece.org
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html
http://www.unece.org/env/sea/eapgreen.html
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm


•Благодарю за внимание! 
Vă mulțumesc! 

 

 

 


