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Factorii importanți
• Starea actuală și perspectiva evoluției mediului

(rezultatele analizei de referință)
• Obiectivele juridice și politice de mediu existente
• Opiniile părților interesate
• Caracterul și amploarea intervențiilor propuse

• Este important să se concentreze asupra
principalelor probleme de mediu care au fost
identificate în timpul fazei de definire a domeniului.

• Practicanții ESM trebuie să adune doar suficiente
informații pentru a răspunde la întrebările‐
cheie legate de problemele de interes.



ESM întrebări orientative (I.)
• Care sunt obiectivele legale și de politică? 
• Care a fost tendința de până acum? 
• Cât de departe este situația actuală de la obiectivele stabilite? 

Ce conduce aceste tendințe? 
• Cum va evolua trendul fără existența planului sau programului 

propus? 
• În ce măsură această tendință va fi influențată de măsurile de 

dezvoltare care au fost deja aprobate, dar nu au fost încă puse 
în aplicare; schimbările climatice, modificări ale cadrului de 
reglementare sau de politică, stimulente economice etc.?



ESM întrebări orientative (II.)

• Având în vedere toate acestea, cum ați descrie realist cel mai 
rău caz și cel mai bun caz, ca tendință în cazul în care planul 
spațial nu este pus în aplicare? 

• Care sunt implicațiile cheie ale procesului de planificare? 
• Care sunt grupurile sau sectoarele economice, populația care 

poate fi afectată de această tendință?



Abordarea obiectivă

• Evaluarea coerenței dintre obiectivele de dezvoltare propuse 
și obiectivele de mediu relevante, folosind de ex.: matricele
sau alte prezentări care arată conflictele cheie

• evaluează efectele pozitive și negative ale obiectivelor de 
dezvoltare și a priorităților cuprinse în strategia, planul sau 
programul privind obiectivele de mediu relevante;

• ia în considerare opțiunile alternative la nivelul obiectivelor de 
dezvoltare propuse și priorități.



Probleme de mediu / determinante pentru 
sănătătea umană

biectivul de mediu

1. Aer, clima / Sănătatea publică 1.1 reducerea poluării aerului, cu accent pe 
oxizi de azot și pulberile în suspensie

2. Apa / Sănătatea publică 2.1 consolidarea funcției de retenție a 
peisajului și îmbunătățirea funcției ecologice 
a corpurilor de apă

3. Sol și Geologie 3.1 restricționarea ocupației permanente a 
agriculturii și pădurilor teren

4. Flora, fauna, ecosistemele 4.1 protecția biodiversității reducerea 
fragmentării peisajului

5. Poluarea fonică / Sănătatea publică 5.1 reducerea expunerii la zgomot prin 
intermediul amenajării teritoriului

7. Populație / Sănătatea publică 7.1 promovarea unor forme ecologice de 
recreere, un stil de viață sănătos

7.2 prin prevenire să se protejeze mediul și
populația de efectele crizei naturale și antropice
(de exemplu inundații, dezastre industriale ..)

8. .... 8.1. ...



Obiectivele	de	dezvoltare	
propuse	/	priorități	

Obiectivele	relevante	de	mediu Modificări	recomandate	
pentru	obiectivele	de	
dezvoltare	propuse	

... ... ... ...	 …

Dezvoltarea	obiectivului
propus	/	prioritatea	#	1	

++ ‐ 0 ‐‐	 ‐ Formulați	obiectivul	după	cum	
urmează:	...	

Dezvoltarea	obiectivului
propus	/	prioritatea	#2	

++ + ‐‐ 0	 + Prioritizarea activităților,	cum	
ar	fi	...	

…..	
	

0 ‐‐ + ‐	 ‐‐ Punerea	în	aplicare	numai	în	
următoarele	domenii	...	

…..	
	

‐ ++ 0	 + A	se	evita	intervențiile	legate	
de	...

Comentarii	finale	privind	optimizarea obiectivelor și	priorităților de	dezvoltare	propuse	:	
Acestea	pot	fi	furnizate	fie	ca	recomandări	pentru	modificarea	orientărilor	de	dezvoltare	
propuse	sau	ca	sugestii	pentru	o	planificare	mai	detaliată	(de	exemplu,	care	intervenții	ar	trebui	
promovate	sau	prevenite,	unde ar	trebui	aplicate și	unde	nu	ar	trebui	să	aibă	loc,	etc.).
 

Matricea de evaluare









Evaluarea efectelor planului asupra 
problemelor importante de mediu

1. Pentru fiecare problemă de mediu (de exemplu, calitatea
aerului), identificați propunerile de dezvoltare (de exemplu
proiecte propuse, proiecte individuale sau grupuri de
proiecte) care pot avea efecte semnificative asupra
problemei de mediu.

2. Descrieți impactul fiecăreia dintre aceste propuneri în raport
cu problema de mediu.

3. Identificați posibilități de atenuare și de îmbunătățire a
opțiunilor.

4. Rezumați efectele cumulative ale tuturor componentelor
SPP, care ar putea avea efecte negative sau pozitive asupra
problemei relevante de mediu.

5. Sintetizați și acordați prioritate măsurilor de atenuare
propuse



• Exemplul Matricei de evaluare (a se vedea 
documentul atașat)



Determinanți de sănătate (exemple)
• Factori ce țin de condițiile de mediu și de muncă: de exemplu,

poluarea aerului, a apei și a solului, zgomot, vibrații și
expunere la pericole.

• Factori ce condiționează stilul de viață sănătos: de ex.:
facilitarea mersului pe jos și cu bicicleta, disponibilitatea
spațiilor publice pentru exerciții fizice și recreere, asigurarea
transportului public și descurajarea utilizării automobilului
personal, disponibilitatea produselor sănătoase, etc.

• Factori legați de rețele sociale sau comunitare: de ex.: de
fragmentare a comunității, sprijin social sau izolare, spații de
întâlniri comunitare și facilități, accesibilitatea serviciilor de
sănătate (de exemplu, piețele tradiționale etc.).

• Factorii socio-economici importanți pentru sănătate: de ex.:
venit, valorile tradiționale ale stilului de viață, valorile
religioase, sau situri de importanță culturală și spirituală.
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M2 Health in SEA: possible effects of plans and programmes on health

For a Checklist of guiding questions on Health see UNECE SEA Resource Manual, p. 151
Michal, 11/12/2014
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Vă mulțumesc mult !
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