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1. Cerinţe legale şi reglementări 
 
Trebuie completat pentru fiecare impact asupra mediului: 

 - = nu există reglementare legislativă, prescripţie sau o altă obligaţie; 
 0 = există prescripţie, care este îndeplinită totdeauna; 
 1 = reglementarea legislativă, prescripţia este îndeplinită ocazional (din 

când în când); 
 2 = impactul în sine poate să cauzeze o neândeplinire a unei obligaţii; 
 3 = poate să rezulte un impact care să afecteze mai multe 

elemente/aspecte de mediu, poate cauza neîndeplinirea unei cerinţe 
legislative. 

 
2.a. Risc: probabilitatea apariţiei 

 
 Trebuie completat în fiecare caz al unor evenimente probabile. Cifra de 
control poate fi negativă sau zero. 
 -5 = frecvenţa apariţiei este măsurată în decenii, poate să apară doar în 

condiţii cu totul deosebite (ex. catastrofă naturală, deteriorare 
intenţionată); 

 -4 = frecvenţa de apariţie este mai mare decât o dată pe an, poate să 
apară în cazul unor neregularităţi grave; 

 -3 = frecvenţa de apariţie este o dată pe an; 
 -2 = frecvenţa de apariţie este o dată pe lună; 
 -1 = frecvenţa de apariţie este o dată pe săptămână; 
  0 = impact care apare zilnic, însoţeşte funcţionarea normală. 

 
2.b. Risc: gravitatea consecinţei 

 
 Trebie completat totdeauna pentru evenimentele probabile. 
 0 =  minimal, impact ce se poate remedia imediat; 
 2 =  limitată şi/sau de scurtă durată, impact reversibil; 
 4 = de durată, impact reversibil; 
 6 =  impact grav care însemnă o amendă şi/sau emisie semnificativă; 
 8 =  deteriorare de durată a mediului; 
 10=  pune în pericol în mod direct viaţa umană. 

2.c. Risc: suma 
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 Suma punctajelor acordate pentru frecvenţa de apariţie şi gravitatea 
consecinţei. 

3. Sesizările părţilor interesate 
 
 Trebuie completat pentru fiecare impact: 
 0 = impactul nu a fost sesizat din partea părţii interesate; 
 1 = partea interesată îl consideră impact negativ; 
 2 = mai multe părţi interesate, au sesizat ca un impact care afectează în 
mod considerabil renumele organizaţiei. 
 

4. Lipsă de informaţii 
  

 0 = sunt disponibile suficiente informaţii relevante pentru evaluarea 
aspectelor de mediu şi a impactului; 
 1 = sunt disponibile doar parţial informaţii relevante pentru evaluarea 
aspectelor de mediu şi a impactului; 
 2 = nu sunt disponibile suficiente informaţii pentru evaluarea aspectelor 
de mediu şi a impactului. 
 

Evaluare 
 
 Trebuie considerat semnificativ impactul asupra mediului, dacă este 
îndeplinită oricare din următoarele cazuri: : 
• Reglementări legislative →    ≥ 1; 
• Risc: sumă →      ≥ 1; 
• Sesizările părţilor interesate   →  ≡ 2; 
• Lipsă de informaţii →      ≥ 1; 

 
 
Criteriul menţionat la observaţii poate fi considerat de către evaluator 
semnificativ pe baza impactului asupra mediului şi a experienţei practice.  
 


