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Rolul Raportului ESM

• Raportul ESM ar trebui să rezume toate 
constatările și concluziile obținute pe parcursul 
întregului proces de ESM

• Acesta servește drept bază pentru consultări 
(runde finale de obicei), cu autoritățile 
competente și alte părți interesate



Un Raport ESM bine elaborat…

• Este uşor de citit şi clar formulat
• Furnizează toată informaţia şi datele importante
• Sumarizează concluziile și recomandările într-un mod 

clar
• Indicã dacă (și cum) mai multe contribuții din partea 

ESM au fost acceptate și integrate în proiectul de plan 
sau de program

• Numai un astfel de Raport ESM permite consultări 
eficiente cu autoritățile relevante și alte părți 
interesate



Structura Raportului ESM

• Conținutul și obiectivele principale ale planului sau 
programului și legătura sa cu alte planuri sau programe

• Aspectele relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv 
asupra sănătății, precum și evoluția probabilă a acestuia 
ar trebui sau nu implementarea programului/planului

• Caracteristici ale mediului, inclusiv a sănătății, în zonele 
susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ

• Problemele de mediu sau cele de sănătate care sunt relevante 
pentru plan sau program
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Structura Raportului ESM

• Obiective de mediu sau sănătate stabilite la nivel naţional sau
internaţional, care sunt relevante planului sau programului şi
modul în care aceste obiective sau alte considerente de mediu
sau sănătate au fost luate în consideraţie;

• Posibilele efecte semnificative asupra sănătății, inclusiv
efectele asupra mediului,

• Măsuri de prevenire, reducere sau atenuare a efectelor
negative semnificative asupra mediului, inclusiv a
sănătății, care pot rezulta din punerea în aplicare a
planului sau programului.
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Structura Raportului ESM

• O schiță a motivelor pentru selectare a alternativelor
reglementate și o descriere a modului în care sa efectuat
evaluarea, inclusiv a dificultăților întâlnite în furnizarea
informațiilor care trebuie incluse, cum ar fi deficiențele
tehnice sau lipsa de cunoștințe

• Măsurile preconizate pentru monitorizarea efectelor
implementării planului sau programului asupra mediului,
sănătăţii,

• Posibile efecte transfrontaliere asupra mediului, şi sănătăţii
• Un rezumat non‐tehnic al informațiilor furnizate
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Sfaturi

Descrierea explicită al Raportului ESM
• Ce este sugerat Măsuri de atenuare, sistemele de 

monitorizare, condițiile care urmează să fie adoptate de 
către factorii de decizie etc..), 

• De ce este sugerat (De exemplu, cu scopul de a reduce la 
minimum anumite efecte adverse sau de a spori unele pozitive)

• Cine / care instituțiile ar trebui să efectueze aceste acțiuni
(agenţie de planificare, elaborator de proiecte, agenţii de mediu, 
factori de decizie etc.)

Nu uitaţi de rezumatul non‐tehnic!



Sfaturi
• Nu complica Raportul ESM: conţinutul său principal trebuie să 

fie scurt şi clar, pe cînd ce toate analizele şi informaţiile 
detaliate pot fi prezentate în anexă;

• Folosește un limbaj ușor de înțeles : evitați folosirea de ex al 
termenilor tehnici sau acronime, fără o explicație 
adecvată

• Furnizează informaţii cu privire la procesul ESM– structura, 
conexiunea cu procesul de planificare, desfăşurarea 
consultărilor şi metoda integrării recomandărilor propuse în 
ESM

• Nu uita să indici în mod clar ce sugestii au fost deja integrate 
în proiectul final al planului sau programului

• Indică în mod clar orice incertitudine și lipsa de date și 
informații.



Întrebări şi comentarii?

Mulţumesc pentru atenţie!
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