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1. 1. De ce avem nevoie de ESM? 

2. 2. Ce planuri și programe? 

3. 3.  Elementele de bază ale procedurii ESM. 



Evaluarea de mediu 

POLITICI, 

STRATEGII, 

LEGISLAȚIE 

Planuri și Programe 

Directiva ESM (2001/42/CE) 

PROIECTE (public – private) 

Directiva EIM (2011/92/UE, modificată prin 2014/52/UE) 



     De ce avem nevoie de ESM? 

 
• Pentru a asigura un nivel înalt de protecție a mediului. 
 
• Pentru a contribui la integrarea aspectelor relevante privind 

mediul în elaborarea planurilor și programelor ce 
promovează o dezvoltare durabilă. 

 
• Pentru a evalua planurile, programele și proiectele ce ar 

putea avea un impact semnificativ asupra mediului. 
 
 

 
 

 
 

Directiva 2001/42/CE (Directiva ESM) 



Ce planuri sau programe? 

 elaborate sau/ și adoptate de o autoritate de nivel național, 
regional sau local ȘI 

Prevăzute prin acte legislative sau administrative, și 
reglementări. 

Excepții: 

 Planurile/ programele al căror scop unic este securitatea 
națională sau protecția civilă; 

 Planurile/ programele bugetare sau financiare. 

ESM: Ce planuri și programe? (1/7) 



1. Planurile sau programele (P/P) ce necesită în mod obligatoriu o evaluare 
strategică de mediu sunt cele: 

• elaborate pentru agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, 
transport, gestionarea deșeurilor și a resurselor acvatice, telecomunicații 
turism, planificare urbană sau utilizare a terenurilor ȘI care stabilesc 
cadrul general pentru autorizarea ulterioară a proiectelor prevăzute de 
Directiva EIM (evaluarea impactului asupra mediului); 

• ce au fost incluse în lista de evaluări conform articolelor 6 și 7 a 
Directivei privind habitatele; 

• cele cofinanțate de Uniunea Europeană (ex: PO); și 
• modificările de P/P. 
 

2. Se examinează sistematic (screening): 
• P/P-urile ce se vizează regiuni și suprafețe mici. 
• Modificările minore ale P/P-urilor. 
• P/P-urile ”non-sectoriale” și cele ce stabilesc cadrul general pentru 

proiectele ”non-EIM” 

ESM: Ce planuri și programe? (2/7) 



• Programe de acțiuni  
                            Directiva privind nitrații (91/676/CEE) 

• Planuri de Gestionare a Bazinelor Hidrografice 
            Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE) 

• Planuri de Gestionare a Riscurilor de Inundații 
                               Directiva privind inundațiile (2007/60/CE) 

• Programe de măsuri 
           Directiva-cadru privind Strategia pentru mediul 

marin(2008/56/CE) 

• Planuri de gestionare a deșeurilor 
             Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98/CE) 

• Planuri Naționale de Tranziție 
      Directiva privind emisiile industriale(2010/75/UE) 

 
 
 

 

 

•   

 
 
 

ESM: Ce planuri și programe? (3/7) 
Exemplu neexhaustiv de P/P-uri impuse de legislația UE 

E 
 S

  M
 



• În cazul în care Planurile de Amenajare a Spațiului Maritim (PASM) pot 
avea efecte semnificative asupra mediului, acestea se supun Directivei 
SEA (conform considerentului 23 al Directivei ASM). 

 

• Posibilele activități ce pot fi incluse în PASM sunt cele ce țin de: zonele de 
acvacultură, domeniul energetic, transportul maritim, turism, etc. (art. 8 
(2) al Directivei ASM). 

 

• Atît Directiva ESM, cît și Directiva ASM promovează dezvoltarea durabilă. 

ESM: Ce planuri și programe? (4/7) 
Exemplu: Aplicarea ESM în Planurile de Amenajare a Spațiului Maritim - 

Directiva ASM 2014/89/UE 



• Programele Operaționale (PO) – cofinanțate de UE 
                      Regulamentul privind dispozițiile comune (1303/2013) 

- Majoritatea Programelor Operaționale ale UE sunt supuse ESM, care 
este pilonul în domeniul de mediu al evaluării ex-ante; 

- ESM asigură integrarea sistematică a aspectelor de mediu în PO; 
- ESM este efectuată înainte de adoptarea PO, care constituie, alături de 

raportul ESM, un subiect al consultărilor; 
- ESM asigură sinergia cu alte planuri sau proceduri relevante (ex: privind 

condiționalitatea ex-ante – planurile de transport); 
- Calitatea ESM reflectă calitatea PO și poate facilita implementarea 

proiectelor vizate. 
 

• Programe Naționale 
Directiva privind gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță 

a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (2011/70/EURATOM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

 

 

•   

 
 
 

ESM: Ce planuri și programe? (5/7) 
Exemplu neexhaustiv de P/P-uri impuse de legislația UE și EURATOM  
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ESM: Ce planuri și programe? (6/7) 
Exemplu: Aplicarea ESM în Programele de Cooperare Transfrontalieră și 

Programele de Cooperare Teritorială Europeană  

1. Proceduri ESM comune sau separate? 
- Autoritățile de gestionare (AG) și cele de mediu (AM) trebuie să convină asupra procedurii utilizate la 

elaborarea Programului.  

- Aspectele practice (precum domeniul de aplicare al raportului, pregătirea unui raport unic sau multiplu, 
pregătirea consultărilor și a graficului acestora) trebuie decise la început.  

- Ar putea fi creat un organism comun cu implicarea AG și AM implicate.  

- Ar putea fi organizate întruniri regulate pe tot parcursul Evaluării Strategice de Mediu. 

2. Raport de mediu unic sau multiplu? 
– Este necesară coordonarea și agrearea unui domeniul de aplicare al rapoartelor (măsura în care anumite 

aspecte sunt evaluate). Pentru aceasta trebuie consultate toate AM relevante. 

– Un singur raport ESM = cea mai recomandabilă soluție pentru analiza întregului program și evaluarea 
efectelor sale generale. Totuși, se acceptă și rapoarte separate/ multiple. 

– În cazul rapoartelor multiple: 

 Evitați diferențe majore în ce privește domeniul de aplicare și nivelul de detaliere. 

 Considerați includerea unei sinteze / rezumat al efectelor și impactului generale ale PO. 



ESM: Ce planuri și programe? (7/7) 
 Aplicarea ESM în P/P ce nu sunt impuse de legislația UE 

Planuri impuse de reglementările și prevederile legislative / administrative 
naționale 
Directiva ESM nu stabilește obligativitatea adoptării unor planuri sau programe 

 … totuși… 

-atunci cînd Statele Membre le elaborează / adoptă – se aplică cerințele ESM. 

Exemplu: Planul-cadru pentru explorarea și exploatarea resurselor de 
hidrocarburi de către Croația în zona Mării Adriatice 
-proiect de Plan-cadru pentru o suprafață de 36.822 km2 (aprox. 90% din Marea Adriatică), divizată 
în 29 cîmpuri de explorare / exploatare a hidrocarburilor 

-proiectul de Plan-cadru este supus procedurii ESM în curs 

-ESM și Evaluarea Adecvată sunt combinate într-o singură procedură 

-consultarea transfrontalieră este în curs de desfășurare 

-beneficiile majore ale Planului-cadru și a ESM: evaluarea efectelor cumulative și acceptul social al 
activitățile planificate 



  Evaluare cu scopul de a determina dacă planul/ programul 

ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului. 

  

• Pentru ce se efectuează un "screening"? 
• Pentru a determina dacă ESM este necesară.  

• Pentru ce planuri/ programe se efectuează un "screening"? 

• P/P la nivel local + modificări minore ale P/P; 

• P/P ce stabilesc cadrul general pentru autorizarea ulterioară a proiectelor (nu 

este prevăzut de art. 3.2). 

Cum se efectuează un "screening"? (art. 3(5) și anexa II) 

• Decizii de la caz la caz, specificarea tipurilor de planuri/ programe sau o 
combinație a celor două; 

• Criteriile incluse în anexa II: caracteristicile P/P-urilor, a potențialelor efecte și 
a domeniilor ce ar putea afectate. 

Ce înseamnă "screening"? 



Integrarea procedurii ESM în procesul de planificare 
Art. 4 al Directivei ESM 

 

• ESM trebuie efectuat:  
• În faza de pregătire a planurilor/ programelor; 

• Înainte de adoptarea acestora. 

 

• ESM poate fi integrat în procedurile existente de 
planificare a adoptării P/P sau în procedurile noi ce 
vizează cerințele Directivei. 



Procedura ESM 
 

Domeniului de activitate și a nivelului 
de detaliere (obligatoriu pentru ESM) 

“Raportul” (inclusiv un rezumat fără 
caracter tehnic) 

Autoritățile publice și de mediu, 
procedura transfrontalieră (art. 7, 
dacă e aplicabil) 

Ia în considerație raportul privind 
starea mediului și consultările 

Finalizarea procesului de ESM 

Definire 

Adoptarea unei decizii 

 

Informare privind decizia 

 

 

Studiul / raportul privind mediul 

 

Examinare sistematică 

Informare și consultare 

Monitorizare 

Utilizînd criteriile de examinare 

Efectele semnificative asupra 
mediului 



Elementele de bază ale ESM 
Raportul privind Starea Mediului (1/3) 

Trebuie să identifice, descrie și să evalueze: 
 

• posibilele efecte semnificative ale implementării planului/ 
programului asupra mediului, inclusiv: 

- efecte asupra biodiversității, solului, apei, aerului și factorilor 
climaterici 

- efecte asupra populației, sănătății umane, patrimoniului arhitechural și 
arheologic și peisajului. 
 

• alternative rezonabile, ținînd cont de obiectivele și domeniul 
geografic de aplicare a planului/ programului. 

! alternativele trebuie să includă și o alternativă ”zero” și 
anume starea actuală a mediului și evoluția probabilă a 
acestuia fără implementarea planului sau programului. 



ESM poate aborda o gamă largă de probleme 

Atenuarea schimbărilor 
climatice 

Adaptarea la schimbările 
climatice 

Biodiversitatea 

 cererea de energie 
(industrie / gospodării și 
construcții) 

 emisiile de gaze cu efect 
de seră (agricultură, 
gestionarea deșeurilor și 
transport) 

 emisiile de gaze cu efect 
de seră rezultate din 
producerea de energie 

 utilizarea terenurilor, 
silvicultura și 
biodiversitatea 

 valuri de căldură 
 secete 
 gestionarea inundațiilor 

și a ploilor torențiale 
 furtuni și vînt puternic 
 alunecări de teren 
 creșterea nivelului mării, 

furtuni extreme, 
eroziunea zonelor de 
coastă și infiltrarea apei 
sărate în pînza freatică 

 înghețuri 
 daune provocate de 

îngheț - dezgheț 

 degradarea serviciilor 
ecosistemice 

 distrugerea și 
fragmentarea 
habitatelor 

 pierderea diversității 
florei și faunei 



Elementele de bază ale ESM 
Raportul privind Starea Mediului (2/3) 

• Schema planului/ programului și conexiunile cu alte planuri/ 
programe. 

• Caracteristicile ecologice ale regiunii/ zonei.  

• Obiectivele de protecție a mediului și cum aceastea au fost 
luate în considerare. 

• Măsurile de atenuare (preconizate pentru prevenirea, 
reducerea și compensarea oricăror efecte negative 
semnificative asupra mediului).  

• Măsuri de monitorizare. 

• Rezumat narativ / fără caracter tehnic (important). 
 

 

 

 

 

 



Elementele de bază ale ESM 
Consultările (3/3) 

 
 

 

 

 

 

 

• Autoritățile din domeniul mediului 
- privind procesul de screening 

- privind definirea domeniului de acțiune 

- privind proiectul de plan/ program și raportul stării de mediu 

• Publicul 
- privind proiectul de plan/ program și raportul stării de mediu 

• Consultări transfrontaliere 
- privind proiectul de plan/ program și raportul stării de mediu 



Organizarea consultărilor cu autoritățile publice și din domeniul mediului (art. 6)  

Autoritățile în domeniul mediului implicate trebuie consultate. 

Din punct de vedere practic, este mai convenabilă organizarea consultărilor în 
cadrul fiecărui stat membru (aspecte lingvistice, regulamente naționale 
privind consultările publice), decît a unei singure consultări publice. 

Luați în considerare punerea la dispoziția publicului a următoarelor 
documente: proiectul de program, raportul de mediu, iar, în caz de proceduri 
separate – a rezumatelor narative din alte state membre.  

Traducerea: pentru a asigura participarea publică potrivită, informația 
relevantă (proiectul de program și rezumatul narativ) ar trebui pusă la 
dispoziție în limbile statelor membre implicate. 

Este necesar a oferi publicului și autorităților din domeniul mediului o oportunitate timpurie și 
eficientă de a-și exprima opinia cu privire la proiectul de plan și raportul de mediu 



 
 

 

 

 

 

 

Protocolul CEE/ONU privind evaluarea 
strategică de mediu la Convenția ESPOO 

 

Adoptat în 2003 (Kiev) 

În vigoare din 2010 

 

•- 26 participanți, inclusiv UE 

•- instrument global – disponibil oricărui 
stat membru al Națiunilor Unite 

 

 

 

Procedurile transfrontaliere (1/2) 
art. 7 al Directivei ESM și art. 10 al Protocolului ESM 



Procedurile transfrontaliere (2/2) 

 
 

 

 

 

 

 

• Etapa I: Inițierea procedurii 
-    Notificare 

-  Confirmare din partea țării afectate 

- ”Partea de origine" & ”Partea afectată” 

• Etapa II: Procedura 
- Pregătirea și furnizarea de informații și documentație 

- Posibilitatea autorităților publice și străine. 

- Consultarea cu autoritățile din domeniul mediului și sănătății. 

- Adoptarea unei decizii finale și informarea cu privire la aceasta. 

• Trebuie să fie stabilite aranjamente practice pentru ESM 
transfrontalieră - ad hoc și prin acorduri bilaterale. 

 
 

 
 

-  



Elementele de bază ale ESM 
Monitorizarea 

• Statele membre trebuie să monitorizeze efectele semnificative 
asupra mediului ale implementării planurilor/ programelor, 
pentru: 

 - a identifica din timp efecte adverse neprevăzute; 

 - a putea întreprinde măsuri de remediere. 
 

• Pot fi utilizate aranjamentele existente de monitorizare. 

 

• Măsurile de monitorizare trebuie descrise în raportul ESM. 
 

 

 

 

 

 



 Elementele de bază ale ESM 
Adoptarea deciziilor 

art. 8 al Directivei ESM 

  

Autoritățile competente trebuie să ia în considerație: 
 

• Raportul de mediu 

 

• Opiniile exprimate în cadrul consultărilor 
(autoritățile publice și din domeniul mediului). 

 

• Rezultatele consultărilor transfrontaliere. 

  



 Elementele de bază ale ESM 
Informarea cu privire la deciziile luate 

art. 9 al Directivei ESM   

Informațiile cu privire la decizia finală trebuie să fie oferite 
publicului, autorităților din domeniul mediul și altor state (dacă 
au fost incluse în procesul de consultare): 

• Planul/ programul adoptat; 

• Descrierea sumară a modului în care raportul de mediu și 
rezultatele consultărilor au fost luate în considerație, 
precum și motivele de selectare a alternativelor; 

• Măsurile de monitorizare. 



Ghid EIM / ESM 

Pagina oficială EIM / ESM a Comisiei Europene  

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm 

 
 

• Ghidul Comisiei Europene pentru implementarea Directivei 2001/42/CE 
privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului; 

• Ghidul pentru Integrarea Schimbărilor Climatice și a Biodiversității în 
Evaluarea Strategică de Mediu (martie 2013); 

• Raportul Comisiei cu privire la aplicarea și eficiența Directivei ESM 
(COM/2009/469). 

• Manualul GRDP privind ESM pentru Politica de Coeziune 2007-2013 
(Interreg IIIC, Ecologizarea programele de dezvoltare regională). 

* * * 

 
 
  
  

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm


 

Vă mulțumesc! 

 
 

 
 

Georges.Kremlis@ec.europa.eu 
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