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Definiţia ESM 

• Înţeleasă la modul general: 

– ESM este un proces sistematic & anticipant, efectuat pentru a analiza 
efectele asupra mediului ale planurilor, programelor şi altor acţiuni 
strategice propuse şi de a integra constatările în luarea deciziilor 

 

• În Protocolul ESM: 

– Evaluarea strategică de mediu înseamnă evaluarea posibilelor efecte 

asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, care implică definirea 

domeniului unui raport de mediu şi elaborarea lui, desfăşurarea 

participării şi consultării publicului, precum şi luarea în considerare a 

raportului de mediu şi a rezultatelor participării şi consultării publicului 

în cadrul unui plan sau program.  (art. 2, p. 6). 

 



Plasarea în sistemele de evaluare a 
mediului 

Maria do Rosário Partidário.  IAIA. http://www.iaia.org/publicdocuments/EIA/SEA/SEAManual.pdf 

Programmes
/Plans 

Plans/ 
programmes  



EASY-ECO Training 2009 

Corelarea nivelelor (Tiering) – corelarea evaluărilor/iniţiativelor pentru 
a realiza o ierarhie logică şi a evita dublarea evaluării. 

 

• “corelare sistematică”; 

 

“corelare  

• administrativă”; 

 

• “corelare orizontală” 

a sectoarelor, 

aceloraşi  

nivele admin. 

 

• “corelare pe diagonal”- 

a sectoarelor, 

diferitor 

nivele admin 



Sfera de aplicare ESM 

În general  

• Tratate internaţionale 

• Politici sectoriale sau 
globale 

• Planificarea utilizării 
terenurilor 

• Planificare sectorială 

• Bugete naţionale 

• Planuri multianuale de 
investiţii 

• … 

Conform Protocolului 

Planuri, programe elaborate 
pentru: 

• agricultură, silvicultură, 
piscicultură, energetică, 
industrie, inclusiv mineritul, 
transport, dezvoltare 
regională, managementul 
deşeurilor, managementul 
apelor, telecomunicaţii, 
turism, planificare urbană şi 
rurală sau utilizarea terenurilor 



1. Screening:  este necesară ESM? 

2. Definirea domeniului (Scoping): Ce includem în ESM?  

3. Analiza de bază 

 4. Evaluarea impactului 

5. Măsuri de atenuare /Modificări în obiectul ESM 

5. Raportul de Mediu 

6. Consultarea părţilor interesate 

7. Luare deciziei 

8. Monitorizarea şi follow-up 

 
 

Elementele ESM  



Consultarea părţilor interesate 

• Cine este o ‘parte interesată’?  
– Nu un dezvoltator PPP şi un consultant ESM 
– Are interes – are putere- posedă cunoştinţe unice- 

poate da sfaturi… 

• Consultările publice:  
– Oferă informaţii: proiectul de plan/program şi 

raportul de mediu; 
– Comentarii publice. 

• Spectru mai larg de tehnici de participare pot 
fi recomandate ca bune practici 



Actorii cheie ESM 

 Dezvoltatorii (susţinătorii/autorităţile)  

 Experţii(consultanţii) 

 Autorităţile (locale, regionale, 
naţionale…competente) 

 Alte părţi interesate sau afectate 

 

 



Mulţumesc! 

Dr. Marina Khotuleva 


