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Pași generali ai SEA 
0.   Screening 

1. Definirea domeniului / Analiza de bază  

− Descrierea aspectelor principale care 
trebuie luate în considerare în procesul SEA 

− Analiza aspectelor principale 
(ex: evoluția anterioară, situația actuală și 
posibila evoluție viitoare în cazul în care P/P nu 
este implementat) 

2. Evaluarea efectelor P/P cu privire la 
problemele principale și la dezvoltarea unor 
măsuri de atenuare 
(inclusiv un sistem de monitorizare) 

3. Elaborarea raportului privind SEA și 
prezentarea lui pentru consultări autorităților 
responsabile de mediu și de sănătate și 
publicului 

 

 

 

 

5. 
Acordarea unei 
importanțe 
cuvenite 
informațiilor 
generate de SEA 
în procesul de 
decidere, 
planificare și 
explicare, într-un 
mod responsabil   
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Definirea domeniului 
• Definirea domeniului de cuprindere a SEA este: 

• o metodă simplă și structurată pentru identificarea principalelor probleme sau 
riscuri legate de P/P.   

 

• Definirea domeniului trebuie să asigure determinarea aspectelor de 
mediu și de sănătate ce trebuie evaluate în cadrul SEA, și de asemenea: 

• definirea teritoriului geografic pentru care să se facă evaluarea  

• definirea (identificarea) părților interesate  

• definirea unor propuneri privind mediul (sau a unor întrebări orientative) care 
vor ghida analizele efectuate în cadrul SEA. 

 

• Este importantă pentru eficiența SEA, deoarece permite ca SEA să se 
concentreze doar asupra potențialelor efecte semnificative produse de 
P/P asupra mediului. 

 



Principii ale definirii domeniului 

• Folosiți date de referință importante privind zona cuprinsă de P/P; 
combinați analiza preliminară cu consultările pentru a examina 
prioritățile elaborate de PPP.  

• Identificați principalele probleme cu ajutorul unor analize preliminare, 
cazuri de studiu, analize documentare etc., ce au valoare în raport cu 
P/P respectiv (de ex. acoperire geografică similară).  

• Păstrați flexibilă întinderea domeniului de aplicare al SEA – pentru a 
permite uilizarea unor informații noi sau suplimentare, care ar putea 
duce la: 

• descoperirea unor noi probleme sau riscuri, 

• definirea ulterioară a importanței sau a neimportanței unei probleme 
identificate. 
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Definirea domeniului – abordare  

• Experții SEA trebuie să identifice, după ce vor consulta autoritățile 
de resort, principalele probleme de mediu și de sănătate care sunt 
relevante pentru documentul de planificare, inclusiv: 

– teritoriul geografic pentru care să se facă evaluarea  

– părțile interesate ce urmează a fi consultate  

– sursele de date și de informare.  

 

• În plus: 

– trebuie identificate și descrise obiectivele relevante privind protecția 
mediului;  

– trebuie formulate întrebări orientative pentru analizele ulterioare.  

 



Definirea domeniului – instrumente și 
metode 

• Diverse analize sau matrice de clasificare, de exemplu matricea de evaluare a 
impactului rapid 

       - folosite de obicei pentru metoda Delphi, pentru a defini domeniul de cuprindere a evaluării 

• organizarea analizelor pentru definirea domeniului, și   

• prioritizarea problemelor/aspectelor. 

• Hărți și cartografiere (conform tehnicilor) GIS (Sisteme Informaționale Geografice)     
- folosite de obicei pentru metoda Delphi, pentru a defini domeniul de cuprindere a evaluării 

• revizuirea rapidă a unei mari cantități de informații spațiale 

• identificarea rapidă a unor posibile arii de interes 

• SWOT 

– Metodă aplicată cel mai des pentru delimitarea întinderii unei politici  
 

• Altele: 

– Arbore decizional / rețele de parteneriat  

– Sistem de asistență decizională (de asistență în luarea deciziilor) 



Ce înseamnă o bună definire a 
domeniului SEA? 

– Permite evaluării suplimentare să se concentreze doar pe aspectele-
cheie ce țin de durabilitate, care ar putea fi afectate în mod 
semnificativ de P/P. 
 

– Furnizează informația necesară pentru selectarea metodelor și 
instrumentelor analitice potrivite pentru analiza ulterioară a 
principalelor detalii ce țin de sustenabilitate ale PPP-urilor. 
 

– Asigură reflectarea opiniilor părților interesate pe toată durata 
procesului SEA (ex.: includerea consultărilor). 
 

• Limitările definirii domeniului: 
– se bazează, de obicei, pe date / analiză generală limitată  

– nu necesită detaliere 

– rezultatele ar trebui să fie verificate prin analize suplimentare, în special în 
cazul în care elaborarea PPP-urilor de atenuare necesită informații mai 
detaliate. 



Exemplu de definire a domeniului SEA: 
SEA pentru Strategia de dezvoltare a  
infrastructurii de transport (Cehia) 

Scara de evaluare a fost aplicată cu subcriterii pentru subiectele importante ce țin de 
mediu: 
 

Aerul, natura și peisajele, sănătatea publică. 
 

Aerul 

• Posibilele efecte asupra zonelor sensibile din punct de vedere al sănătății umane 
– Zonele rezidențiale 

• Posibilele efecte asupra zonelor sensibile din punct de vedere al ecosistemelor 
– Zonele protejate, cu o suprafață mare  

– Pădurile 

– Zonele ce se află peste la o altitudine de peste 800 m deasupra nivelului mării 

• Eficiența devierii traficului din zonele rezidențiale 
– Reducerea traficului pe un drum dintr-o zonă rezidențială, cu mai mult de 15 000 vehicule/zi  

• Efectul cumulativ potențial al clusterelor propuse 
 



Natura și peisajele 

• Natura 2000 

• Zonele protejate și cele populate de floră / faună protejată 

• Pierderea habitatelor naturale și a biodiversității 

• Sistemul Teritorial de Stabilitate Ecologică 

• Caracteristici importante de peisaj 

• Parcuri naturale 

• Caracterul și valoarea estetică a peisajului 

• Fragmentarea peisajului și permeabilitatea acestuia pentru migrația faunei 

• Sistemul acvatic al peisajului, complexele mari de păduri 

 

Sănătatea publică 

• Aerul 

• Nivelul de zgomot 

• Impactul socioeconomic 

Exemplu de definire a domeniului SEA: 
SEA pentru Strategia de dezvoltare a infrastructurii de 

transport (Cehia) 



Exemplu de definire a domeniului SEA: 
SEA pentru Planul de amenajare a teritoriului al 

cantonului Osijek-Baranja (Croația) 

• Vezi Anexa: 
SEA pentru Planul de amenajare a teritoriului (Croația) – 
tabelul de definire a domeniului (.doc) 



Vă mulțumesc! 

Michal Musil 


