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REZUMAT 
Lucrarea prezintă cadrul integrat al principiilor şi criteriilor de implementare a celor mai bune practici în managementul riscului de me-
diu. Aceasta oferă un model clar, credibil şi consistent, atât pentru procesul de management al mediului, în ansamblu său, cât şi pentru 
părţile componente ale acestuia. Cadrul general prezentat se bazează pe primul standard din lume în domeniul managementului riscului 
(AS/NZS 4360:2001, Risk management), care a fost elaborat de Standards Australia şi Standards New Zeeland. Procesul de manage-
ment al riscului dezvoltat în standardul menţionat implică stabilirea contextului, identificarea, analiza, evaluarea, tratarea şi monitoriza-
rea riscurilor, precum şi asigurarea unei comunicări efective a informaţiilor. De asemenea, sunt discutate beneficiile şi caracteristicile 
particulare ale managementului riscului de mediu. Organizaţiile pot utiliza acest cadru general pentru implementarea managementului 
riscului de mediu, atât la nivel operaţional cât şi la nivel strategic. 
 
ABSTRACT 
The paper presents an integrated framework of principles and criteria for implementing best practice in environmental risk management. 
It offers a clear, credible and consistent model for environmental risk management, its process and component parts. The framework 
presented is based on the first world’s risk management standard (AS/NZS 4360:2001, Risk management) which was developed by 
Standards Australia and Standards New Zeeland. The risk management process developed in this standard, which involves setting the 
context, identifying, analysing, evaluating, treating and monitoring risks, and ensuring that the information is communicated effectively. 
The benefits and the special features of environmental risk management are also discussed. Organizations can employ this framework to 
implement environmental risk management at operational and strategic levels. 
 
1. ETAPELE PROCESULUI DE 

MANAGEMENT AL RISCULUI 

În conformitate cu prevederile standardului AS/NZS 
4360: 2001, riscul reprezintă posibilitatea de materializare a 
unui eveniment care va induce un impact asupra anumitor 
obiective [8]. Riscul poate fi generat de un eveniment, o acţi-
une sau absenţa unei acţiuni, consecinţele posibile variind de 

la cele benefice la cele catastrofale. Riscul de mediu se poate 
manifesta sub forma stresorilor generaţi de activitatea (sau 
inactivitatea) umană şi poate genera efecte adverse asupra 
mediului, precum şi degradarea sau pierderea durabilităţii. 

Managementul riscului vizează cultura, procesele şi 
structurile consacrate în mod efectiv managementului opor-
tunităţilor potenţiale şi efectelor adverse [8]. Managementul 
riscului implică toate categoriile de personal, nefiind nicio-
dată responsabilitatea exclusivă a conducerii la vârf sau a 
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organizaţiilor care oferă consultanţă în domeniul riscurilor. 
Derularea procesului de management al riscului necesită atât 
angajamentul şi energia decizională a conducerii la vârf cât 
şi implicarea angajaţilor, deoarece aceştia din urmă pot iden-
tifica primii un incident, un pericol potenţial sau o oportuni-
tate de îmbunătăţire. De asemenea, în acest proces pot fi im-
plicate şi părţile afectate/interesate. 

Procesul de management al riscului este de tip iterativ, 
fapt ilustrat prin buclele de feed-back din figura 1. El poate 
fi repetat în condiţiile introducerii unor criterii modificate 
sau suplimentare de evaluare a riscurilor, rezultând un proces 
de îmbunătăţire continuă. 

Etapele procesului generic de management al riscului 
sunt următoarele [8]: 

• stabilirea contextului: determinarea contextului strate-
gic, organizaţional şi de management al riscurilor, precum şi 
stabilirea structurii analizelor şi a criteriilor pe baza cărora 
riscurile vor fi evaluate; identificarea părţilor afectate/intere-
sate şi definirea politicilor de comunicare şi consultare; 

• identificarea riscurilor: identificarea, ca fundament al 
analizei ulterioare, a ceea ce se poate întâmpla, de ce şi cum, 
inclusiv a pericolelor şi a consecinţelor asociate; 

• analiza riscurilor: analiza riscurilor, în termeni de pro-
babilitate şi gravitate; posibilităţile de control şi efectul 
măsurilor de control asupra gravităţii consecinţelor; proba-
bilitatea de producere şi gravitatea pot fi combinate în vede-
rea estimării nivelului de risc; 

• evaluarea şi ierarhizarea riscurilor: compararea nive-
lurilor de risc estimate cu criteriile prestabilite; în continuare, 
riscurile pot fi ierarhizate în vederea identificării priorităţi-
lor; riscurile identificate ca având o prioritare redusă pot fi 

acceptate fără a fi tratate, constituind doar subiectul monito-
rizării şi revizuirii; 

• tratarea riscurilor: dezvoltarea şi implementarea unui 
plan de management, care trebuie să includă consideraţii pri-
vind alocarea resurselor financiare şi de altă natură, precum 
şi termene de acţiune; 

• comunicare şi consultare: consultarea şi comunicarea 
cu părţile afectate/interesate, interne şi externe, în fiecare 
etapă a procesului de management al riscului; 

• monitorizare şi revizuire: monitorizarea şi revizuirea 
riscurilor, precum şi evaluarea performanţelor sistemului de 
management al riscurilor şi a modificărilor care îl pot afecta. 

Deşi sunt prezentate ca activităţi independente, în prac-
tică etapele enumerate anterior se găsesc într-o strânsă in-
teracţiune [2]. De exemplu, atunci când riscurile au fost 
identificate, contextul şi criteriile trebuie revizuite, iar anu-
mite aspecte ale analizei trebuie reconsiderate. 

Etapele vizând comunicarea şi consultarea, precum şi 
monitorizarea şi revizuirea implică activităţi şi concepte care 
cuprind întregul proces de management. În fiecare etapă a 
procesului, precum şi în cadrul procesului de management al 
riscului, ca ansamblu, trebuie să existe şi să funcţioneze me-
canisme adecvate de comunicare şi consultare, atât în cadrul 
organizaţiei cât şi între organizaţie şi părţile externe. De ase-
menea, cele două etape menţionate anterior trebuie să vizeze 
revizuirea şi monitorizarea riscurilor, precum şi evaluarea 
performanţelor sistemului de management al riscurilor şi a 
modificărilor care îl pot afecta. 

Fiecare etapă a procesului de management a riscului tre-
buie să fie documentată. Documentaţia trebuie să conţină 
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Fig. 1. Modelul procesului de management al riscului (AS/NZS 4360:2001). 



CADRUL GENERAL AL MANAGEMENTULUI RISCULUI DE MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 3/2006 ● iulie-septembrie 105

date privind ipotezele, metodele şi sursele de informaţii utili-
zate, precum şi rezultatele obţinute. 

Pe plan mondial există şi alte modele de management al 
riscului care implică etape similare, dar care recurg la o ter-
minologie uşor diferită. Un exemplu în acest sens îl consti-
tuie modelul „7 Cs“, propus de Beer şi Ziolkowski [5]. 

2. NOŢIUNEA DE RISC DE MEDIU 

Riscul de mediu rezultă în urma interacţiunii dintre acti-
vităţile umane şi mediu [1]. 

Managementul riscului ecologic, care tratează problema-
tica riscurilor generate de către activităţile umane trecute, 
prezente şi viitoare asupra florei, faunei şi ecosistemelor, 
constituie doar o componentă a managementului riscului de 
mediu [6]. 

Riscurile de mediu pot fi încadrate în două categorii [5, 7]: 
Risc pentru mediu. Acest tip de risc admite faptul că ac-

tivităţile unei organizaţii pot genera anumite forme de modi-
ficare a mediului. Riscul de mediu poate viza: 

• flora şi fauna; 
• sănătatea şi bunăstarea economică a oamenilor; 
• bunăstarea socială şi culturală a oamenilor; 
• resursele de apă, aer şi sol; 
• energia şi clima. 
Scopul fiecărui studiu particular trebuie să fie definit cu 

claritate. 
Riscul pentru organizaţie, din punct de vedere al pro-

blematicii de mediu. Această categorie include riscul ne-
conformării cu legislaţia şi criteriile existente sau viitoare. 
De asemenea, în această categorie sunt incluse pierderile pe 
care afacerile organizaţiei le înregistrează ca urmare a unui 
management inadecvat, a scăderii reputaţiei firmei, a costuri-
lor litigiilor şi a dificultăţilor de a asigura sau, cel puţin, de a 
menţine posibilitatea desfăşurării activităţilor operaţionale şi 
de dezvoltare. 

Problemele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi 
managementul riscurilor în situaţii de urgenţă pot fi semnifi-
cative şi din punct de vedere al riscului de mediu. Nume-
roase acte normative, standarde, ghiduri metodologice şi stu-
dii sunt consacrate acestor categorii de probleme, dar ele nu 
sunt abordate în mod explicit în cadrul acestei lucrări. 

Managementul riscului de mediu furnizează un set formal 
de procese care fundamentează adoptarea deciziilor privind 
mediul şi sprijină decidentul în demersul de minimizare a ni-
velului de incertitudine. 

3. BENEFICIILE IMPLEMENTǍRII 
UNUI SISTEM DE MANAGEMENT 
AL RISCULUI DE MEDIU 

Managementul riscului de mediu facilitează o abordare 
structurată şi sistematică a procesului de adoptare a deciziilor 

în domeniul mediului. Valoarea şi forţa abordării manageriale 
a riscului rezidă în faptul că ea combină diverse tehnici de 
evaluare şi de consultare, unindu-le într-un ansamblu care 
conferă consistenţă demersului de adoptare a deciziilor [4]. 

Managementul riscurilor conferă oricărei organizaţii ca-
pacitatea de a-şi înţelege mai bine modul de derulare a ope-
raţiilor şi abilitatea de a răspunde mai eficient la schimbările 
circumstanţelor interne şi externe. 

Managementul riscului de mediu poate conduce la be-
neficii directe pentru orice organizaţie, prin îmbunătăţirea 
informaţiilor disponibile. Astfel, managementul riscului de 
mediu poate: 

• reduce cheltuielile şi adăuga valoare; 
• minimiza expunerea organizaţiei la riscuri; 
• creşte probabilitatea continuării în condiţii normale a 

activităţii şi obţinerii de noi avize şi autorizaţii; 
• demonstra mai simplu conformitatea cu legislaţia 

în vigoare; 
• îmbunătăţi imaginea şi reputaţia organizaţiei. 
Organizaţiile pot să implementeze sistemul de manage-

ment al riscului de mediu în vederea atingerii următoarelor 
obiective [3]: 

• adoptarea deciziilor în cunoştinţă de cauză; 
• planificarea sistemului de management în baza ierarhi-

zării riscurilor de mediu; 
• alocarea şi utilizarea mai eficientă a resurselor dis-

ponibile; 
• creşterea capacităţii manageriale din perspectiva obliga-

ţiilor care îi revin unei organizaţii care îşi desfăşoară activi-
tatea într-un mediu concurenţial; 

• obţinerea unui nivel ridicat de transparenţă a procesului 
de management şi de adoptare a deciziilor; 

• asigurarea unui grad de flexibilitate mai mare pentru 
acţiunile alternative, ca urmare a unei mai bune înţelegeri a 
surselor de risc; 

• conformarea cu cerinţele legislaţiei relevante; 
• fundamentarea unei abordări privind modul de manage-

ment al incertitudinii; 
• asigurarea unei mai bune identificări şi puneri în va-

loare a oportunităţilor. 
Beneficiile posibile pe termen lung includ [5]: 
• planificarea strategică eficientă, ca rezultat al nivelului 

ridicat de cunoaştere şi înţelegere a factorilor cheie de expu-
nere la risc; 

• diminuarea costurilor, ca urmare a prognozării efec-
telor nedorite şi adoptării măsurilor adecvate de prevenire 
a acestora; 

• asigurarea unui grad sporit de pregătire pentru punerea 
în valoare a consecinţelor pozitive; 

• îmbunătăţirea proceselor de auditare şi creşterea gradului 
de valorificare a rezultatelor revizuirilor interne şi externe; 

• rezultate mai bune în termeni de eficienţă, eficacitate 
şi adecvare a programelor; de exemplu, un management de 
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mediu îmbunătăţit şi o mai bună alocare a resurselor disponi-
bile (umane, financiare şi materiale); 

• asigurarea unei baze eficiente de comunicare între orga-
nizaţii şi părţile afectate/interesate, în vederea formulării di-
recţiilor şi conceperii programelor prioritare de acţiune; 

• realizarea unui management durabil. 
Nivelul de complexitate al programului de management 

al riscului de mediu trebuie să menţină un echilibru între 
costurile asociate managementului riscului şi beneficiile 
prezumate. 

4. CARACTERISTICILE PARTICULARE ALE 
MANAGEMENTULUI RISCULUI DE MEDIU 

Managementul riscului de mediu diferă semnificativ de 
managementul altor tipuri de risc, datorită faptului că carac-
teristicile sale particulare reflectă complexitatea mediului. 
Numărul mare de ecosisteme şi organisme, modul în care 
acestea interacţionează între ele sau cu sistemele limitrofe 
generează atât un grad înalt de complexitate cât şi un nivel 
semnificativ de incertitudine. 

De cele mai multe ori, deciziile se referă la perioade lungi 
de timp şi sunt fundamentate pe ipoteze multiple privind im-
pactul potenţial, cum ar fi, de exemplu, efectul asupra gene-
raţiilor viitoare [4]. Datorită dificultăţii de a formula ipoteze 
precise, deciziile sunt adesea adoptate în condiţiile de incer-
titudine ştiinţifică asupra consecinţelor posibile. 

Factorii care afectează managementul riscului de mediu 
includ [6]: 

• absenţa datelor sau existenţa unui volum redus de date; 
• necesitatea formulării unor ipoteze; 
• variabilitatea naturală; 
• utilizarea unor concepte, tehnici şi metode noi, care 

provin din domenii ştiinţifice insuficient dezvoltate şi care 
constituie obiectul a numeroase dispute şi controverse în 
ceea ce priveşte acţiunile care trebuie întreprinse; 

• duratele mari de timp (de exemplu, deşi trebuie să se 
ţină seama de generaţiile viitoare, modificările ecologice se 
pot produce lent, datorită decalajului temporal dintre acţiu-
nea cauzelor şi materializarea efectelor); 

• efectele potenţiale asupra mediului şi a bunăstării econo-
mice la scară locală, regională, naţională, internaţională, glo-
bală şi posibilitatea producerii unor consecinţe ireversibile; 

• absenţa unei legături directe şi clare între anumite cauze 
şi efecte asupra mediului. 

5. MODALITĂŢILE DE IMPLEMENTARE A 
MANAGEMENTULUI RISCULUI DE MEDIU 

Managementul riscului de mediu poate fi implementat 
la toate nivelurile unei organizaţii, inclusiv la nivel strategic 
şi operaţional [2]. 

Implementarea la nivel strategic. În general, manage-
mentul riscului de mediu la nivel strategic implică abordarea 
problemelor legate de mediu din perspectiva modului în care 
acestea pot afecta afacerile şi activităţile desfăşurate de orga-
nizaţie, adică riscul pentru organizaţie indus de problemele 
legate de mediu. 

Implementarea managementului riscului de mediu la ni-
vel strategic poate include: 

• crearea sau actualizarea politicii de mediu a organizaţiei 
şi a sistemelor de management, prin includerea în cadrul aces-
tora a obiectivelor şi a principiilor de management al riscului; 

• realizarea planificării strategice a organizaţiei, prin uti-
lizarea abordării bazate pe risc; 

• încorporarea conceptelor şi proceselor specifice ma-
nagementului riscului în cadrul sistemului de management 
de mediu; 

• stabilirea criteriilor de acceptabilitate a riscului, în con-
cordanţă cu cerinţele legislaţiei în vigoare; 

• managementul integrat al riscului. 
Implementarea la nivel operaţional. Managementul ris-

cului de mediu la nivel operaţional implică concentrarea pe 
riscurile de mediu specifice. Implementarea managementului 
riscului de mediu la nivel operaţional poate include: 

• determinarea nivelului de risc pentru un ecosistem în 
care se desfăşoară anumite activităţi şi operaţii; 

• utilizarea principiilor de management al riscului pentru 
realizarea evaluării impactului asupra mediului; 

• stabilirea conformităţii cu criteriile sau standardele de 
acceptabilitate a riscului; 

• furnizarea informaţiilor necesare raportărilor de mediu. 
Managementul operaţional al riscului este într-o strânsă 

legătură cu activităţile cotidiene ale organizaţiei, în cadrul 
cărora deciziile se adoptă pe baze continue. De exemplu, în 
acest context poate fi inclusă utilizarea metodelor de analiză 
destinate evaluării riscului indus de către obiectivele exis-
tente sau proiectate asupra ecosistemelor. Acest risc poate fi 
generat de impactul direct al construcţiilor sau de impactul 
indirect produs prin pierderea sau modificarea treptată a ha-
bitatului, diminuarea calităţii aerului, apei sau solului etc. 

6. CONCLUZII 

Implicarea conducerii la vârf este esenţială în dezvoltarea 
unei filozofii a managementului organizaţional al riscului şi 
în creşterea gradului de conştientizare a riscului la diferite 
niveluri ale organizaţiei. 

Implementarea managementului riscului într-o organiza-
ţie impune elaborarea unor programe de management al ris-
cului, corespunzătoare fiecărui nivel organizaţional. Procese-
lor de comunicare a politicii şi programelor de mediu trebuie 
să li se acorde o atenţie particulară. Procesul de management 
al riscului trebuie integrat în celelalte activităţi de planificare 
şi de management. 
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Responsabilitatea şi autoritatea persoanelor implicate în 
activitatea de management al riscului, precum şi relaţiile din-
tre acestea, trebuie să fie stabilite prin documente clare, în 
special pentru persoanele cărora le revin una sau mai multe 
dintre următoarele responsabilităţi: 

• iniţierea acţiunilor de prevenire şi reducere a consecin-
ţelor riscurilor; 

• controlul regimului de tratare a riscurilor până la trece-
rea acestora în domeniul de acceptabilitate; 

• identificarea şi înregistrarea problemelor legate de ma-
nagementul riscurilor; 

• iniţierea, recomandarea sau furnizarea soluţiilor, prin 
intermediul modalităţilor de comunicare prestabilite; 

• verificarea modului de implementare a soluţiilor; 
• comunicarea şi consultarea internă şi externă. 
Managementul riscului de mediu ar trebui să constituie o 

parte integrantă a sistemului global de management. Stabili-
rea modalităţilor de integrare sau de interacţiune a sistemului 
de management al riscului cu sistemul de management de 
mediu sau cu alte sisteme de management implementate de 
organizaţie nu trebuie să conducă la majorarea resurselor ne-
cesare acestui proces. 

Sistemul de management de mediu al organizaţiei poate 
fi un sistem de tip formal, relativ informal sau restricţionat la 
proceduri specifice, proiectat pentru a fi în conformitate cu 
legislaţia (de exemplu, cu prevederile referitoare la stocarea 
în condiţii de securitate a substanţelor toxice). Un sistem de 
management de mediu formal, elaborat şi implementat în 
conformitate cu prevederile standardului ISO 14001, impune 
existenţa următoarelor cerinţe: politica de mediu; planificare; 
implementare şi funcţionare; verificare şi acţiune corectivă; 
analiza efectuată de management [9]. 

Analiza şi evaluarea aspectelor privind managementul 
riscului permit identificarea şi ierarhizarea riscurilor pe 
care organizaţia le poate controla. Această ierarhizare spri-
jină atât adoptarea deciziilor privind opţiunile de tratare cât 
şi planificarea modului de realizare a îmbunătăţirii continue 
a performanţelor de mediu, în corelaţie cu sistemul de ma-
nagement al mediului. 

Managementul riscului reprezintă un proces continuu, 
care poate fi utilizat iniţial ca instrument decizional destinat 
identificării riscurilor care necesită realizarea unei analize 

detaliate. Acest instrument implică o analiză calitativă a riscu-
rilor ierarhizate. 

Analiza preliminară va permite să se verifice dacă există 
suficiente date pentru ca procesul de evaluare şi management 
să fie aprofundat. În alte cazuri, analiza preliminară furni-
zează suficiente informaţii pentru a se adopta decizii în cu-
noştinţă de cauză (de exemplu, prin identificarea riscurilor 
care sunt inacceptabile doar într-o anumită locaţie particu-
lară). Uneori este posibil să se stabilească dacă un risc este 
acceptabil doar pe baza unei analize preliminare calitative. 

Deoarece puţine riscuri de mediu au un caracter static, în-
tregul ciclul de management al riscului trebuie reluat în mod 
regulat. Reluarea procesului pe baza unor criterii de accep-
tabilitate din ce în ce mai riguroase asigură, în acelaşi timp, 
îmbunătăţirea continuă a managementului riscurilor de mediu. 
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