
 
 

 
 

Proiectarea şi implementarea schemelor PES 
 

Eșecurile schemelor PES actuale pot fi corelate cu greșelile din etapa 

de proiectare. În general, au fost identificate cinci criterii cu privire la 

proiectarea schemelor PES: 

• Identificarea clară a participanţilor – beneficiari (clienţi) şi furnizori serviciilor de mediu 
• Definirea clară a serviciilor de mediu oferite 
• Respectarea de către furnizori a termenilor şi condiţiilor contractelor, determinând astfel o 

schimbare a serviciilor de mediu, în comparaţie cu cele care ar fi fost oferite fără schema 
PES 

• Existenţa şi aplicarea de penalităţi pentru nerespectarea contractelor 
• Existenţa unor plăţi determinate în funcţie de costuri si valoarea serviciilor de mediu 

 
Succesul schemelor PES în a livra rezultatele dorite (furnizarea de servicii de mediu) este influenţat 
de îndeplinirea completă a următorilor paşi: 

 
Pasul 1 
Identificarea serviciilor de mediu posibile şi a potenţialilor beneficiari 

 
• Definirea, măsurarea şi evaluarea serviciilor de mediu dintr-o zonă specifică 
• Determinarea valorii de piaţă a serviciilor 
• Identificarea potenţialilor clienţi care pot beneficia de acest servicii 
• Analiza posibilităţii de vânzare individuală sau colectivă 

 
Pasul 2 
Evaluarea capacităţii instituţionale şi tehnice 

 
• Evaluarea contextului legal, politic şi a aspectelor legate de proprietatea terenurilor 
• Examinarea regulilor existente pentru pieţele şi tranzacţiile PES 
• Investigarea serviciilor şi a organizaţiilor de sprijin disponibile pentru PES 

 
Pasul 3 
Acorduri de structurare 

 
• Proiectarea planului de management şi afaceri pentru servicii de mediu ca obiect de bază 

al tranzacţiei PES 
• Reducerea costurilor tranzacţiilor 
• Analiza opţiunilor disponibile pentru tipurile de plată 
• Stabilirea criteriilor de echitate şi corectitudine în evaluarea opţiunilor de plată prin 

selectarea unui tip de contract 
 
Pasul 4 
Implementarea acordurilor PES: 

 
• Finalizarea planului de management PES 
• Verificarea procesului de furnizare şi beneficiilor PES 
• Monitorizarea şi evaluarea tranzacţiilor 

 
Sursa: Publicaţia UNEP „Payments for ecosystem services. Getting started: a Primer” 


