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Rezumat. Procesul de industrializare, accelerat în ultimele decenii 
ale secolului XX şi continuat în secolul XXI, a determinat, pe lângă efectele 
benefice manifestate în creşterea calităţii vieţii, apariţia unor poluanţi, în 
special în zonele în care oamenii locuiesc, lucrează sau se recreează. 
Constituie risc acea situaţie/condiţie/eveniment care, dacă are loc, 
generează un efect nefavorabil asupra obiectivelor, resurselor sau 
reputaţiei organizaţiei, cât şi asupra îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor/activităţilor/misiunii. Riscul de mediu se poate manifesta sub 
forma stresorilor (factorilor de risc) generaţi de activitatea/inactivitatea 
umană şi poate genera efecte adverse asupra mediului, precum şi 
degradarea sau pierderea durabilităţii. Urmărirea performanţei de mediu 
este utilă şi necesară începând de la nivelul proceselor unei organizaţii, 
continuând cu nivelul entităţilor organizatorice componente şi pe 
ansamblul acesteia. Pentru a uşura evaluarea stării/calităţii mediului şi a 
facilita raportarea şi comunicarea performanţelor de mediu ale unei 
organizaţii, lucrarea de faţă prezintă sintetic o serie de indicatori de 
mediu, precum şi descrierea cerinţelor esenţiale ale standardelor voluntare 
de mediu din seria ISO 14000. 
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1. Noţiuni privind managementul riscului 

Standardul AS/NZS/4360/2001 precizează că „managementul riscului 
vizează cultura, procesele şi structurile consacrate în mod efectiv 
managementului oportunităţilor potenţiale şi efectelor adverse” şi implică toate 
categoriile de personal, cu responsabilităţi precise în domeniul riscurilor. 
Realizarea managementului riscului presupune angajamentul şi energia 
decizională a conducerii la vârf şi implicarea angajaţilor, care pot identifica un 
incident, un pericol potenţial sau o oportunitate de îmbunătăţire.  

Procesul generic de management al riscului vizează, conform AS/NZS 
4360:2001 – Risk management. Standards Australia/ Standards New Zeeland, 
Sydney/Wellington, 2001, parcurgerea următoarelor etape: 

a) stabilirea contextului de proiectare al factorilor de risc (determinarea 
contextului strategic, organizaţional şi de management, stabilirea 
structurii, a criteriilor pe baza cărora riscurile vor fi evaluate, 
identificarea părţilor afectate/interesate, precizarea politicilor de 
comunicare şi consultare); 

b) identificarea riscurilor potenţiale (identificarea, ca rezultat al analizei 
ulterioare, a pericolelor şi a consecinţelor asociate ce pot să se 
dezvolte); 

c) analiza probabilistică a riscurilor (analiza riscurilor, posibilităţile de 
control şi efectul măsurilor de control cu privire la consecinţe, 
probabilitatea de producere şi estimarea nivelului de risc); 

d) evaluarea şi ierarhizarea riscurilor (compararea nivelurilor de risc 
estimate, ierarhizarea pentru stabilirea priorităţilor, riscurile cu 
prioritate redusă sunt acceptate, constituind subiectul monitorizării şi 
revizuirii); 

e) concretizarea efectelor riscurilor (implementarea unui plan de 
management, ce va include consideraţii privind alocarea resurselor 
necesare şi termene de acţiune); 

f)  comunicare şi consultare cu părţile afectate/interesate (se va face în 
toate etapele procesului de management al riscului); 

g) monitorizarea şi revizuirea (evaluarea performanţelor sistemului de 
management al riscurilor). 

Etapele mai sus prezentate se află într-o strânsă interacţiune. 
Comunicarea/consultarea, precum şi monitorizarea/revizuirea presupun 

activităţi şi concepte ce cuprind tot procesul de management. Managementul 
riscului trebuie să cuprindă mecanisme de comunicare şi consultare, atât în 
cadrul organizaţiei, cât şi între organizaţie şi părţile externe. Revizuirea şi 
monitorizarea riscurilor, ca şi evaluarea performanţelor sistemului de 
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management al riscurilor, trebuie avute în vedere în mod permanent şi să fie 
temeinic documentate.  

Un exemplu de model dezvoltat şi utilizat pe scară mare este „7 Cs“, 
având ca autori pe Beer şi Ziolkowski, respectiv Beer, T., Ziolkowski, F., 
Environmental risk assessment: An Australian perspective, Supervising 
Scientific report 102, Supervising Scientist, Canberra, Australia, 1995. 
(http://www.deh.gov.au/ssd/publications/ssr/102.html). 

2. Unele considerente privind riscul de mediu 

În termenii cei mai generali, riscul de mediu este rezultanta interacţiunii 
dintre activitatea umană şi mediu. 

Riscul de mediu poate fi tratat pornind de la două accepţiuni, pe care le 
întâlnim în lucrările Environmental risk characterisation principles, 
Proceedings of the 6th Conference on Environment and Mineral Processing, 
part. I, pp. 17-21, VŠB-TU Ostrava, Cehia, 27-29.06.2002 şi Environmental 
risk management in mining – An overall approach, Proceedings of the Third 
International Symposium „Mining and Environmental Protection“, pp. 22-27, 
Belgrad-Vrdnik, Iugoslavia, 21-23.05.2001, autori Băbuţ G. şi Moraru R, şi 
anume riscul pentru mediu şi riscul pentru organizaţie. 

Riscul pentru mediu pleacă de la faptul că activităţile unei organizaţii pot 
genera anumite forme de modificare a mediului, inducând astfel un pericol 
potenţial. 

Aşa de pildă, efectul activităţii umane poate avea efect negativ asupra 
florei sau faunei sau poate să genereze un pericol pentru sănătatea şi bunăstarea 
economică a oamenilor. De asemenea, efectele distructive pot să se răsfrângă 
asupra resurselor de apă, aer, sol energie şi climă în general. 

Riscul pentru organizaţie pleacă de la problematica de mediu şi include 
riscul neconformării cu legislaţia şi criteriile existente sau viitoare. În această 
accepţiune se iau în calcul pierderile pe care organizaţia le înregistrează ca 
urmare a unui management inadecvat, a costurilor, litigiilor şi a dificultăţilor de 
a menţine activităţile operaţionale şi de dezvoltare. Aspectele referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă pot fi semnificative şi din punct de vedere al 
riscului de mediu. Actele normative, standardele, ghidurile metodologice 
consacrate acestor categorii de probleme sunt importante în managementul 
riscului de mediu. Managementul riscului de mediu trebuie să se axeze pe 
adoptarea deciziilor privind mediul şi sprijinirea demersului de minimizare a 
gradului de incertitudine. 
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3. Managementul riscului de mediu  

Managementul riscurilor asigură capacitatea de a înţelege modul de 
derulare a operaţiilor şi abilitatea de a răspunde la schimbările condiţiilor 
interne şi externe. Printr-un management al riscului adecvat se pot reduce 
cheltuielile; se poate minimiza expunerea la riscuri; se poate realiza creşterea 
probabilităţii de continuare în condiţii normale a activităţii; se poate asigura 
conformitatea cu legislaţia în vigoare sau îmbunătăţi protecţia mediului. 

Indicatorul de mediu reprezintă o informaţie cheie, semnificativă şi 
comparabilă, care are la bază un set de date care constituie valori ale unui 
atribut. Atributul caracterizează o proprietate ce poate fi măsurată sau 
observată. Problema complexă de evaluare şi monitorizare a componentelor 
modelului PSR (presiune-stare-răspuns), a condus la demersuri de elaborare a 
unor sisteme de indicatori ce descriu mediul înconjurător. 

Conform Declaraţiei din „Agenda 21” a Conferinţei Naţiunilor Unite 
privind Mediul şi Dezvoltarea (Rio de Janeiro, 1992), ,,este necesar să fie 
elaboraţi indicatori ai dezvoltării durabile pentru a asigura baze solide în 
luarea deciziilor la toate nivelurile şi a contribui la autoreglarea durabilităţii 
sistemelor integrate dezvoltare-mediu”. 

Indicatorii care compun sistemul specific mediului sunt grupaţi în mai 
multe categorii, importantă fiind alegerea celor specifici activităţii de analiză 
concretă. 

Sintetic, clasificarea multitudinii indicatorilor de mediu se bazează pe 
utilizarea unor grupe de criterii, după cum urmează: 

A) Criterii generale 
a) Modul de exprimare a indicatorilor: 

 Indicatori absoluţi (consumul de resurse/energie, exprimat în kWh, 
volumul de apă uzată evacuată, exprimat în m3, cantitatea de emisii 
poluante (exprimată în kg sau tone); 

 Indicatori relativi (emisia specifică, exprimată în kg emisii 
poluante/unitatea de producţie, concentraţia unui poluant specific în 
apa de suprafaţă sau în canalizare [mg/1]; ponderea, din total, a 
deşeurilor reciclate, în procente); 

 Indicatori ponderaţi, cum ar fi: 
- performanţa de mediu a unei organizaţii: 

 ECIOPIMPIaPM ×+×+×= γβ  
unde: 

MPI reprezintă indicatori ai performanţei managementului; 
a - factor de ponderare pentru MPI; 
OPI - indicatori ai performanţei operaţionale; 
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P - factor de ponderare pentru OPI; 
ECI - indicatori ai condiţiilor (stării, calităţii) mediului; 
y - factor de ponderare pentru ECI. 

- indicele de afinitate cenotică: 

100×
++

=
cba

cq  

unde: 
a - numărul probelor din specia A; 
b - numărul probelor din specia B; 
c - numărul probelor ce conţin ambele specii A şi B; 

- indicele de ariditate: 

10+
=

T
PI  

unde: 
P - cantitatea anuală de precipitaţii [mm]; 
T - temperatura anuală (°C); 

- indicele OMS al poluării apei: 

610
/

×
×

=
Q

CapGNPNWPI  

unde: 
W este numărul de locuitori dintr-un bazin hidrologic; 
GNP/Cap - produsul naţional brut (€/locuitor); 
Q - debitul mediu (m3/s). 

b) Aspectul exprimat de indicatori: 
 Indicatori fizici (nivelul zgomotului la limita unei incinte – dB, 

numărul de autovehicule prevăzute cu catalizatori – bucăţi, canti-
tatea de materiale utilizate pe unitatea de produs – kg/unitate sau 
t/unitate, ponderea, din total, a consumului de gaze naturale – %); 

 Indicatori economici (investiţiile pentru instalaţiile de reducere a 
emisiilor de SO2, investiţia specifică pentru depoluare la o centrală 
electrică, cheltuielile pentru protecţia mediului pe unitatea de 
produs, ponderea, din total, a cheltuielilor pentru protecţia 
mediului). 

c) Sfera sau nivelul de referinţă al indicatorilor: 
 Indicatori la nivel de proces (PEI – abreviere după denumirea în 

limba engleză), cum ar fi consumul lunar de apă de răcire la o 
centrală termoelectrică cu grupuri de condensaţie, cu circuit 
hidrotehnic deschis (kg); 
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 Indicatori la nivel de sit/amplasament/unitate (UEI), de exemplu 
volumul de ape uzate evacuate, însumate de la toate procesele 
tehnologice de pe amplasament, de unde acestea rezultă (m3); 

 Indicatori la nivel de organizaţie (OEI): consumul total de 
combustibil (GJ/an); 

 Indicatori la nivel local (lei), dintre care amintim: cantitatea totală 
de deşeuri urbane generate (t/an), consumul total de energie 
electrică pentru scopuri industriale (MWh), traficul autovehiculelor 
particulare (nr. vehicule x km/locuitor); 

 Indicatori la nivel sectorial (SEI): consumul de apă în sectorul 
agricol (m3/an); 

 Indicatori la nivel naţional (NEI): taxele ecologice asupra 
carburanţilor (lei/l), ponderea benzinei fără Pb din totalul benzinei 
pe piaţă (%); 

 Indicatori la nivel regional (REI): transportul transfrontalier de 
deşeuri periculoase pe teritoriul Europei (mii tone/an); 

 Indicatori la nivel global (GEI): consumul global de petrol, 
consumul global de apă potabilă per locuitor etc. 

 
B) Criterii la nivelul organizaţiei 
a) Domeniul de aplicare: 

 Indicatori fizici (consumul de apă pentru scopuri tehnologice); 
 Indicatori ai afacerii (cheltuielile cu utilităţile – apă, gaze naturale, 

energie electrică, energie termică, câştiguri din vânzarea deşeurilor); 
 Indicatori ai managementului (certificări ISO 14001 sau 

înregistrările EMAS, neconformităţi înregistrate în urma efectuării 
auditurilor de mediu); 

 Indicatori de impact (emisiile de gaze cu efect de seră – t/an); 
 Indicatori specifici (căldura reziduală evacuată din centrale 

termoelectrice (CTE) la râuri /lacuri – MJ/an). 
b) Aria performanţei de mediu măsurată: 

 Indicatori ai politicii de mediu (reducerea consumului anual de 
energie electrică comparativ cu un an de referinţă – %); 

 Indicatori ai sistemului de management de mediu (măsoară 
conformarea organizaţiei cu prevederile legislaţiei de mediu, de 
exemplu conformarea cu legislaţia de mediu aplicabilă - %); 

 Indicatori relativi ai proceselor, produselor şi serviciilor (consumul 
specific de energie); 

 Indicatori agregaţi (anual) din analiza ecobalanţei (cantitatea totală 
de deşeuri – kg); 
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 Indicatori ai stării mediului: ponderea, din total naţional, a 
impactului asupra mediului produs de fluxurile de materiale ale 
organizaţiei - %; 

c) Cerinţa părţilor interesate: 
 Indicatori ceruţi (cantităţile de deşeuri produse, reciclate, stocate, 

valorificate, eliminate – tone pe an); 
 Indicatori necesari (consumul de materii prime, exprimat în valoare 

absolută (kg) şi în valoare relativă (kg/P); 
 Indicatori doriţi (ponderea, din total, a amplasamentelor pentru care 

s-au realizat rapoarte de mediu). 
d) tipologia răspunsului la întrebări: 

 Indicatori descriptivi (tip A): emisiile de SO2, NO*, CO2, pulberi 
evacuate în atmosferă (t/an); 

 Indicatori ai performanţei (tip B): proporţia, din total, a deşeurilor 
valorificate; 

 Indicatori ai eficienţei (tip C) - emisiile specifice la autovehicule; 
 Indicatori ai bunăstării totale (tip D) - durata de viaţă a rezervelor de 

combustibil fosil (ani). 
e) performanţa de mediu a organizaţiei, în viziunea germană.  
f) performanţa de mediu a organizaţiei, în viziunea standardului ISO 

14031:1999: 
 Indicatori ai performanţei managementului – MPI (abreviere după 

termenii din limba engleză), care pot fi divizaţi în: 
- indicatori ai implementării politicilor şi programelor; 
- indicatori ai conformării; 
- indicatori ai performanţei financiare; 
- indicatori ai relaţiilor cu comunitatea. 

 Indicatori ai performanţei operaţionale – OPI (abreviere după 
termenii din limba engleză):  
- indicatori ai materialelor; 
- indicatori ai energiei; 
- indicatori ai serviciilor care sprijină activităţile organizaţiei; 
- indicatori ai utilităţilor fizice şi echipamentelor; 
- indicatori ai furnizării şi livrării; 
- indicatori ai produselor; 
- indicatori ai serviciilor furnizate de organizaţie; 
- indicatori ai deşeurilor; 
- indicatori ai emisiilor. 

 Indicatori ai condiţiilor (stării, calităţii) mediului – ECI (abreviere 
după termenii din engleză): 
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- indicatori ai aerului; 
- indicatori ai apei; 
- indicatori ai solului; 
- indicatori ai florei; 
- indicatori ai faunei; 
- indicatori ai fiinţelor umane; 
- indicatori ai esteticii, patrimoniului şi culturii. 

C) Criterii la nivelul superior organizaţiei 
a) Concepţia modelului PSR (pressure-state-response/presiune-stare-

răspuns): 
 Indicatori ai presiunii asupra mediului; 
 Indicatori ai stării (calităţii, condiţiilor) mediului; 
 Indicatori ai răspunsului societăţii. 

b) Concepţia modelului DfSR (Driving force-State-Response/forţa 
motrice-stare-răspuns): 
 Indicatori ai forţei motrice; 
 Indicatori ai stării; 
 Indicatori ai răspunsului. 

c) Interacţiunea cauză-efect: 
 Indicatori sectoriali: 

- subsistemul tehnic; 
- subsistemul de impact; 
- subsistemul economic. 

 Indicatori ai rezultatelor. 
d) Etapele ciclului de viaţă al unui produs/unei instalaţii: 

 Indicatori ai proiectării (de proiect); 
 Indicatori ai execuţiei (construcţii, montaj); 
 lndicatori ai operării (utilizării); 
 Indicatori ai mentenanţei; 
 Indicatori ai reabilitării (modernizării); 
 Indicatori ai dezafectării. 

4. Raportarea şi comunicarea performanţelor de mediu 

Instrumentele care concretizează răspunsurile societăţii la modificarea 
condiţiilor (stării/calităţii) mediului pot fi grupate în patru categorii care să 
răspundă multitudinii cerinţelor referitoare la raportarea/comunicarea 
performanţei de mediu, astfel: 

a) Cerinţe care trebuie să răspundă instrumentelor de reglementare. În 
conformitate cu prevederile standardelor, normelor sau altor reglementări în 
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vigoare, aceste cerinţe rezultă din necesitatea organizaţiilor de a-şi monitoriza şi 
a reduce presiunile (impacturile) activităţilor, produselor sau serviciilor asupra 
mediului. Aceste informaţii sunt necesare şi autorităţilor de mediu, dar şi 
populaţiei sau altor agenţi economici interesaţi din zonă care au dreptul să fie 
informaţi asupra comportamentului organizaţiei faţă de mediul înconjurător. 

b) Cerinţe care trebuie să răspundă instrumentelor economice. Această 
categorie de cerinţe derivă din obligaţia aplicării diverselor taxe, impozite, 
penalităţi, stimulente, cu  scopul controlului şi reducerii tuturor formelor de 
poluare. Pentru a răspunde acestor cerinţe, informaţiile asupra performanţei de 
mediu a organizaţiei trebuie să fie disponibile în cadrul acesteia, dar trebuie să 
ajungă şi la părţile interesate, inclusiv la autorităţi. 

c) Cerinţe care trebuie să răspundă instrumentelor juridice. Acestea 
rezultă din reglementările naţionale şi internaţionale asupra mediului 
înconjurător şi răspund următoarelor drepturi ale individului: dreptul de a fi 
informat asupra activităţii curente şi de perspectivă a organizaţiilor, dreptul de a 
lua atitudine şi de a se implica în deciziile care se iau privind activitatea curentă 
şi de perspectivă a organizaţiilor, dreptul de a proceda la declanşarea 
procedurilor legale şi de a solicita plata daunelor asupra mediului. 

d) Cerinţe care trebuie să răspundă instrumentelor voluntare. Aceste 
cerinţe sunt printre cele mai evidente, fiind formulate explicit în standardele 
voluntare din seria ISO 14000, precum şi în Schema de management de mediu 
şi audit (EMAS).  

Dacă la ISO 14001:1996, ,,performanţa de mediu" era doar amintită în 
treacăt, ISO 14001:2004 îi oferă o definiţie mai ,,palpabilă" (rezultatele 
măsurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaţie) şi o 
nominalizează printre datele de intrare absolut necesare pentru analiza efectuată 
de management. Pentru orice organizaţie, obiectivul conformării cu standardul 
internaţional ISO 14001 este ,,îmbunătăţirea continuă", adică procesul de 
dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obţinerea îmbunătăţirii 
performanţei globale de mediu, în acord cu politica de mediu a organizaţiei. 

Din seria ISO 14000, standardul ISO 14004:2004 este principalul 
standard care, prin descrieri, exemple şi opţiuni, vine în ajutorul organizaţiilor 
care intenţionează să-şi implementeze şi să-şi îmbunătăţească un Sistem al 
Managementului de Mediu (SMM), certificat în baza standardului de bază ISO 
14001. Standardul ISO 14004:2004 precizează că: “procesul de stabilire şi 
analiză a obiectivelor şi implementarea programelor pentru realizarea lor 
furnizează o bază sistematică pentru organizaţie de a-şi îmbunătăţi performanţa 
de mediu în anumite domenii, cu menţinerea nivelului său de performanţă în 
altele. Atât performanţa managementului, cât şi cea operaţională pot fi 
exprimate prin stabilirea obiectivelor”. În plus faţă de ISO 14001:2004, o 
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atenţie specială este acordată comunicării interne şi comunicării externe a 
performanţei de mediu, fiind incluse şi recomandări asupra etapelor proceselor 
respective, şi anume: culegerea de informaţii sau efectuarea de anchete, inclusiv 
de la părţile interesate; determinarea audienţei ţintă şi a necesităţilor de 
informaţii sau dialog; selectarea informaţiilor relevante intereselor audienţei; 
decizia asupra informaţiilor, care să fie comunicate audienţei ţintă; 
determinarea metodelor care sunt corespunzătoare pentru comunicare; 
evaluarea şi determinarea periodică a eficacităţii procesului de comunicare, 
fiind evidenţiate, printre sursele de informaţii utile pentru creşterea 
performanţei de mediu, părerile părţilor interesate, inclusiv ale angajaţilor, 
clienţilor şi furnizorilor. 

Standardul ISO 14031:1999, prin conceperea unui plan al evaluării, 
utilizarea datelor şi informaţiilor existente, prelucrarea acestora şi stabilirea 
indicatorilor, prezintă modul de analiză şi evaluare a performanţei de mediu, 
printre beneficiile raportării/comunicării performanţei de mediu evidenţiindu-se: 
ajutarea organizaţiei la realizarea criteriilor sale pentru performanţa de mediu; 
creşterea conştientizării şi dialogului privind politicile de mediu ale 
organizaţiei, criteriile performanţei de mediu şi realizările relevante ale 
acesteia;  demonstrarea angajamentului organizaţiei şi a eforturilor pentru 
îmbunătăţirea performanţei de mediu; furnizarea mecanismului necesar pentru a 
răspunde preocupărilor şi problemelor privind aspectele de mediu ale 
organizaţiei. 

Din seria ISO 14000, putem identifica şi alte standarde care să răspundă 
cerinţelor raportării/comunicării performanţei de mediu. Astfel, Standardul 
internaţional ISO/ 14015:2001 constituie un ghid pentru realizarea „evaluărilor 
de mediu ale amplasamentelor şi organizaţiilor”. Conform cerinţelor acestui 
ghid, planificarea evaluării, colectarea şi validarea informaţiilor, evaluarea 
acestora şi întocmirea raportului se fac de un evaluator (sau o echipă) selectat 
(selectată) de client. Prezentarea raportului poate fi făcută sub formă scrisă, pe 
suport electronic sau chiar verbal, în anumite situaţii speciale. Deoarece este 
proprietatea exclusivă a clientului, raportul nu poate fi difuzat decât părţilor 
interesate stabilite de acesta. 

Prin standardul internaţional ISO 14020:2000 se stabilesc principiile care 
stau la baza realizării şi utilizării etichetelor şi declaraţiilor de mediu, acestea 
având rolul de a indica aspectele de mediu ale unui produs sau serviciu sub 
diverse forme: afirmaţie, simbol sau desen pe eticheta unui produs sau pachet. 

În litera acestui standard, „obiectivul general al etichetelor şi declaraţiilor 
de mediu este de a încuraja cererea şi furnizarea acelor produse şi servicii care 
afectează cel mai puţin mediul, prin comunicarea informaţiilor verificabile, 
exacte şi care nu induc în eroare, privind aspectele de mediu ale produselor şi 
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serviciilor, stimulând în acest fel potenţialul îmbunătăţirii continue a mediului”. 
Printre altele, standardul precizează că: „etichetele şi declaraţiile de mediu nu 
trebuie să împiedice inovarea care menţine sau are potenţialul să 
îmbunătăţească performanţa de mediu”. 

Standardul internaţional ISO 14040:1997 indică faptul că LCA (abreviere 
pentru expresia Life Cycle Assessement – Evaluarea ciclului de viaţă) poate să 
sprijine, printre altele, selectarea indicatorilor relevanţi ai performanţei de 
mediu, inclusiv a tehnicilor de măsurare. LCA este una din tehnicile de 
management de mediu care abordează aspectele de mediu şi impacturile 
potenţate asociate pentru produse, pe parcursul de la achiziţia materiilor prime, 
continuând cu producţia, utilizarea şi postutilizarea. Printre cerinţele privind 
comunicarea rezultatelor unui studiu LCA regăsim: rezultatele să fie imparţiale, 
raportate complet şi cu acurateţe audienţei vizate; tipul şi formatul raportului 
trebuie definite în etapa de stabilire a domeniului studiului; concluziile, datele, 
modelele, prezumţiile şi limitările trebuie să fie transparente şi cu suficiente 
detalii; raportul să permită ca rezultatele şi interpretarea să fie utilizate într-o 
manieră consecventă cu scopurile şi domeniul studiului; în situaţia în care 
rezultatele LCA trebuie comunicate către o altă parte interesată (în afara de 
beneficiarul sau executantul studiului), trebuie pregătit un „raport de terţă 
parte”. 

În ceea ce priveşte EMAS, ea a inclus practic cerinţele standardului ISO 
14001:2004, conţinând, în plus, în mod obligatoriu, o ,,analiză iniţială de 
mediu” şi o ,,declaraţie de mediu/raport de mediu” şi are drept obiectiv major 
îmbunătăţirea performanţei de mediu. Atingerea obiectivului EMAS presupune: 
proiectarea şi implementarea în cadrul organizaţiilor a unui SMM; evaluarea 
sistematică, obiectivă şi periodică a performanţei SMM; comunicarea 
informaţiilor privind performanţa de mediu şi menţinerea unui dialog 
permanent cu publicul şi cu alte părţi interesate; implicarea tuturor angajaţilor 
în procesul de instruire şi perfecţionare a cunoştinţelor în domeniul protecţiei 
mediului care să permită participarea activă a acestora la implementarea şi 
menţinerea SMM. Din raportul de mediu trebuie să  reiasă, în mod evident, 
rezultatele obţinute de organizaţie faţă de obiectivele şi ţintele de mediu 
propuse, precum şi cerinţele de îmbunătăţire continuă a performanţei de mediu. 
Raportul de mediu trebuie să fie accesibil publicului şi părţilor interesate. 

Pentru redactarea raportului de mediu trebuie avute în vedere următoarele 
cerinţe: descrierea clară şi univocă a organizaţiei, cu un sumar al activităţilor, 
produselor şi serviciilor realizate; prezentarea politicii de mediu şi descrierea 
succintă a SMM; descrierea tuturor aspectelor de mediu semnificative, directe şi 
indirecte, precum şi a impacturilor asupra mediului; descrierea obiectivelor 
generate şi a ţintelor în raport cu aspectele de mediu semnificative şi 
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impacturile asociate; sinteza datelor existente despre performanţa organizaţiei 
în raport cu obiectivele generale şi ţintele, precum şi cu impacturile 
semnificative (valori ale emisiilor de poluanţi, niveluri de zgomot, cantităţi de 
deşeuri, consumuri de resurse naturale, energie etc.); datele trebuie să permită 
compararea anuală pentru a aprecia evoluţia performanţei de mediu a 
organizaţiei; prezentarea factorilor (indicatorilor) privind performanţa de 
mediu, inclusiv performanţa faţă de respectarea prevederilor legale, precum şi 
performanţa în raport cu impacturile semnificative asupra mediului; 
menţionarea numelui şi numărului de acreditare ale verificatorului de mediu şi 
data validării. 

Referitor la cerinţele europene privind raportarea stării mediului, Agenda 
Europeană de Mediu a elaborat un ghid de întocmire a „Raportului privind 
starea factorilor de mediu” care are la bază modelul PSR, extins sub forma 
DPSIR (Dezvoltare economico-socială; Presiune; Stare; Impact; Răspuns). 
Potrivit modelului respectiv, dezvoltarea economico-sociala exercită presiuni 
asupra mediului şi, ca urmare, se produc modificări ale stării mediului, 
concretizate prin efecte negative asupra sănătăţii umane, disponibilităţii 
resurselor naturale şi biodiversităţii în general. Impactul negativ asupra 
oamenilor, materiilor prime şi ecosistemelor determină un răspuns al societăţii, 
răspuns care se poate manifesta fie împotriva cauzelor primare, fie asupra 
impactului şi stării mediului, printr-un proces de adaptare sau de restaurare. 

5. Concluzii 

Mediul înconjurător şi starea sa reprezintă una dintre problemele majore 
ale omenirii şi, ca urmare, trebuie să fie în permanenţă în atenţia individului, 
dar şi a colectivităţilor umane. Mult mai eficientă decât abordarea corectivă, 
menită a rezolva efectele, se dovedeşte a fi o abordare preventivă a problemelor 
de mediu, care vizează eliminarea cauzelor, ceea ce implică eforturi materiale şi 
financiare, inclusiv termene mai reduse, iar ignorarea acestei probleme sau 
tratarea superficială a ei poate conduce la rezultate dezastruoase pe plan local, 
naţional, regional sau global. 

Recunoscând importanţa şi eficienţa cuantificării presiunilor asupra 
mediului, a stării acestuia, precum şi a răspunsurilor societăţii la modificările 
stării mediului, numeroase organisme, organizaţii sau instituţii de pe plan 
internaţional (ONU, OCDE, UE, UNEP, CERES, Eurostat, Agenţia Europeană 
de Mediu, IAEA şi altele), desfăşoară de mulţi ani acţiuni susţinute pentru 
stabilirea unor indicatori de mediu relevanţi la nivel naţional, regional sau 
global, care devin tot mai complecşi şi sunt integraţi în seturi de indicatori ai 
dezvoltării durabile. 
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Standardele voluntare din seria ISO 14 000 (în special ISO 14001, ISO 
14031 şi ISO/TR 14032), precum şi reglementările de aplicare a EMAS au o 
contribuţie importantă la unificarea concepţiei de evaluare şi raportare a 
performanţei de mediu, deoarece demersul de stabilire a unor indicatori de 
mediu relevanţi este unul dinamic şi perfectibil, care încă se confruntă cu 
numeroase dificultăţi legate de disponibilitatea şi corectitudinea informaţiilor, 
de acceptul comun al metodelor şi procedurilor de determinare a valorilor 
indicatorilor, de întârzieri sau de neraportări ale acestora, ceea ce face ca înseşi 
organizaţiile care şi-au implementat şi certificat un sistem de management de 
mediu să nu se ridice încă la nivelul cerinţelor în ceea ce priveşte evaluarea şi 
raportarea performanţelor de mediu,  
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