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În sensul general: 

Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) este un proces sistematic și anticipativ, 

cu scopul de analiză a efectelor asupra mediului ale planurilor, programelor și 

altor acțiuni strategice propuse, și de integrare a concluziilor în procesul de 

luare a deciziilor 

Ce este ESM?  

Protocolul ESM Directiva ESM (2001/42/EC ) 

Evaluarea posibilelor efecte asupra 
mediu, inclusiv sănătății, ce include 
determinarea domeniului de aplicare a 
unui raport de mediu, elaborarea 
acestuia, efectuarea consultărilor și 
asigurarea participării publice, și 
includerea raportului și a rezultatelor 
participării publice / consultărilor în 
planuri și programe. 

Elaborarea unui raport de mediu, 
realizarea consultărilor și includerea 
rezultatelor acestora în procesul de luare 
a deciziilor și diseminare a informației 



• Întreprinsă de autoritatea responsabilă de PP 

• Aplicată cît mai devreme posibil în procesul de luare a deciziilor 

• Axată pe aspectele de bază 

• Evaluează o gamă rezonabilă de alternative 

• Oferă oportunități adecvate de implicare a actorilor principali și a 

publicului 

• Efectuată prin intermediul metodelor și analizelor adecvate și 

eficiente 

Principiile directoare pentru 

aplicarea ESM 



Etape generice ale ESM 

1. Evaluare (screening) 

– Luarea unei decizii privind aplicarea ESM.  

2. Analiza primară / definirea 

– Determinarea problemelor de bază ce ar 
trebui luate în considerarea în cadrul 
ESM. 

– Analiza problemelor de bază (evoluții 
anterioare, situația actuală și perspective 
alternative în cazul în care planul / 
programul nu este implementat). 

3. Evaluarea efectelor planului sau 
programului, cu privire la problemele de bază 
și dezvoltarea măsurilor de atenuare (inclusiv 
schema de monitorizare). 

4. Compilarea raportului ESM și prezentarea 
acestuia spre consultare cu publicul și 
autoritățile din domeniul mediului și al 
sănătății 
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5.Utilizarea 
informației 

generate de ESM 
în procesul de 

luare a deciziilor 
și planificare și 

argumentarea 
deciziilor în fața 

publicului într-un 
mod transparent 



• Planificarea analizează și propune intervenții de dezvoltare 

• ESM examinează rezultatele individuale ale procesului de planificare și 

poate propune eventuale modificări necesare 

• În mod optim, ESM ar trebui efectuată în paralel cu planificarea. Astfel: 

 Procesul de bază ar fi procesul de planificare, iar  

 ESM s-ar încadra în logica și etapele procesului de planificare. 

• Astfel, ambele procese pot fi considerate instrumente ce se 

consolidează reciproc în cadrul unui sistem de planificare robust ce are 

drept obiectiv general o dezvoltare cît mai durabilă. 

Relația dintre ESM și planificare 



Justificarea alegerii:  

• Planurile urbanistice aparțin categoriei de documente în care evaluarea 

ESM este aplicată în mod standard. 

• Orașul Orhei dispune de o rezonabilă dimensiune și complexitate a 

organizării teritoriale 

• Autoritățile locale din Orhei sunt dispuse să coopereze dincolo de cerințele 

legislative de bază. 

• Procesul de elaborarea a Planului General se află la o etapă ce permite 

desfășurarea procesului ESM.  

Pilotarea ESM pentru 

Planul General Orhei 



• Pilotarea se conformează etapelor procedurale prevăzute de proiectul 

ESM și dispozițiile Protocolului UNECE SEA. 

• Echipa de experți naționali este asistată de 2 consultanți UNECE SEA. 

• Ședințele de lucru ESM sunt însoțite de activități de consolidare a 

capacităților (ex:workshop-uri). 

• Există o colaborare strînsă între echipa ESM și autoritățile locale și 

urbaniștii din Orhei. 

Principiile pentru pilotarea ESM 



• Cooperarea cu părțile interesate pentru definirea domeniului de aplicare 
și a priorităților de bază ale evaluării ESM, și pentru elaborarea 

raportului de definire al ESM. 

• Proiectarea unei abordări privind efectuarea evaluărilor, gestionarea 

evaluărilor componentelor proiectului de plan și oferirea de informații 

necesare pentru procesul de planificare. 

• Facilitarea consultărilor privind domeniile de interes specific. 

• Compilarea raportului ESM. 

• Oferirea de răspunsuri pentru comentariile colectate, ajustarea 

rezultatelor ESM și elaborarea de recomandări pentru procesul 

decizional. 

Sarcinile de management de bază 

ale echipei ESM 



• Asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului  

• Îmbunătățirea calității procesului de elaborare a PP  

• Creșterea eficienței procesului decizional  

• Facilitarea identificării noilor oportunități de dezvoltare 

• Prevenirea erorilor costisitoare 

• Consolidarea guvernanței 

• Facilitarea cooperării transfrontaliere 

Potențialele beneficii ale evaluării ESM 


