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Abstract: The development of human society in a near or distant 
perspective is dependent on energy and the methods of generating it. The 
classic sources of energy production, which from the beginning to today have 
provided support for development, are increasingly challenged in the 
conditions in which they cause great environmental damage. 

The paper draws attention to the way in which the alternatives that are 
being promoted must be done carefully and through an integrated approach. 
Such are considered; 

- Life cycle assessment; 
- Environmental impact assessment (illustrative method, matrix 

method); 
- Developing good practice guides; 
- Circular economy. 

Keywords: environmental assessment, energy sector, life cycle assessment. 
 

Rezumat: Dezvoltarea societății umane într-o perspectivă apropiată 
sau depărtată este dependentă de energie și de metodele de generare a 
acesteia. Sursele clasice de producere a energiei, care de la începuturi și 
până azi au asigurat suportul dezvoltării, sunt din ce în ce mai contestate în 
condițiile în care produc mari daune mediului. 

Lucrarea atrage atenția asupra modului în care alternativele ce se 
promovează trebuie făcute cu grijă și printr-o abordare integrată. Astfel, sunt 
avute în vedere: 

- evaluarea ciclului de viață; 
- evaluarea impactului asupra mediului (metoda ilustrativă, metoda 

matriceală); 
- elaborarea de ghiduri de bune practici; 
- economie circulară. 
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Cuvinte cheie: evaluarea impactului asupra mediului, sectorul energetic, 
evaluarea ciclului de viață. 

1. Introducere 

La 9 aprilie 2014, Comisia Europeană a adoptat „Orientările privind 
ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 
2014-2020”3. Orientările stabilesc condițiile în care ajutoarele de stat pentru 
protecția mediului și energie pot fi declarate compatibile. Acestea se aplică 
de la 1 iulie 2014. 

„Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și 
energie pentru perioada 2014-2020” sunt un instrument destinat punerii în 
aplicare a unor decizii în materie de politică adoptate de Uniunea Europeană, 
inclusiv Strategia UE 20204, Pachetul privind clima și energia5, inițiativa 
emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”6, Foaia de parcurs pentru utilizarea eficientă a resurselor7, 
precum și Comunicarea „Un cadru pentru politica privind clima și energia în 
perioada 2020-2030”8 („Cadrul 2030”) care stabilește obiectivele privind 
energia și clima care trebuie să fie realizate până în 2030. De asemenea, au 
existat mai multe concluzii ale Consiliului care fac apel la eliminarea 
treptată a subvențiilor dăunătoare mediului9. Astfel, Orientările Comisiei au 
în vedere efectele negative ale subvențiilor dăunătoare mediului, luând în 

                                                           
3 JO C 200, 28.6.2014, p. 1. 
4 COM(2010) 2020 final din 3.3.2010 
5 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să 
respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136) și Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, 
de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 
5.6.2009, p. 16), inclusă în punctul 41 din anexa IV la Acordul privind SEE prin Decizia nr. 
162/2011 a Comitetului mixt (JO L 76, 15.3.2012, p. 49 și Suplimentul SEE nr. 15, 
15.3.2012, p. 56). 
6 COM(2011) 21 din 26.1.2011 
7 COM(2011) 571 final din 20.9.2011 
8 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor, Un cadru pentru politica privind clima și energia 
în perioada 20202030, COM(2014) 15 final, 22.1.2014 
9 Concluziile Consiliului European din 23 mai 2013 au confirmat necesitatea eliminării 
treptate a subvențiilor dăunătoare pentru mediu sau economie, inclusiv pentru combustibilii 
fosili, pentru a facilita investițiile în infrastructurile energetice noi și inteligente. 
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același timp în considerare necesitatea de a aborda compromisurile între 
diferitele domenii și politici, astfel cum sunt recunoscute de aceste 
instrumente de politică. De exemplu, ajutoarele pentru extracția 
combustibililor fosili nu sunt incluse în prezentele orientări. 

În sensul prezentelor orientări, „protecția mediului” înseamnă orice 
acțiune menită să remedieze sau să prevină orice prejudiciu asupra mediului 
fizic sau a resurselor naturale, rezultat din activitățile proprii ale unui 
beneficiar, să reducă riscul unor astfel de prejudicii sau să conducă la o 
utilizare mai eficientă a resurselor naturale, inclusiv măsuri de economisire a 
energiei și utilizarea de surse regenerabile de energie. 

2. Dezvoltare durabilă 

Începând cu anii ’70 ai secolului trecut a fost lansat un nou model de 
dezvoltare a societăţii umane, ca urmare a efectelor devastatoare ale poluării, 
ce însoţea activităţile socio-economice în special în ţările dezvoltate, dar şi 
în cele în curs de dezvoltare. 

Conceptul propus, intitulat „dezvoltare durabilă” promova un optim 
între cei patru piloni ai societăţii umane:  

– tehnologie/energie;  
– economie;  
– mediu; 
– umanitate. 
Simplificând abordarea modului de dezvoltare a societăţii în special 

în perspectiva anilor ce vor veni putem identifica două direcţii principale. O 
primă direcţie este cea a generării de energie, care putem spune fără a greşi 
este motorul de dezvoltarea a societăţii umane. Cealaltă direcţie se 
conturează a fi din ce în ce mai pregnant protecţia mediului, coordonată 
determinantă a modului de evoluţie şi de asigurare a bunăstării generaţiilor 
următoare. Între aceste două direcţii trebuie găsit un echilibru, care poate fi 
obiectul unor decizii politice la nivelul fiecărui stat. Totuşi în condiţiile 
actuale ale unei societăţi globalizate aceste decizii se impun a fi luate la 
nivel planetar, ceea ce se şi întâmplă în prezent. 

În ceea ce priveşte generarea de energie, se constată o dispută între 
menţinerea şi modernizarea tehnicilor şi instalaţiilor de generare de energie 
din surse clasice (cărbune, gaz, petrol, nucleară, hidro), drum bine cunoscut 
şi surse regenerabile (solară, eoliană, biocombustibil, maree, 
microhidrocentrale sau hidrogenul ca vector energetic-pile de combustibil) 
direcţie într-o continuă dinamică, dar încă prea puţin abordată.  
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Paşii necesari a fi făcuţi pe o direcţie sau alta sau o mixare a tuturor 
celor menţionate anterior sunt inseraţi în documente programatice dintre care 
menţionăm: 

– Strategia Uniunii Europene privind dezvoltarea economică, 
inclusiv şi din punct de vedere energetic în perspectiva anilor 
2030 şi 2050; 

– Strategia Naţională de Dezvoltare a României în viziunea anilor 
2020-2030;  

– Strategia Naţională de Dezvoltare Energetică; 
– Strategia Naţională de Protecţia Mediului. 
Documentele respective pleacă de la înţelegerea specificului naţional 

şi existenţei resurselor, bazându-se în acelaşi timp pe o analiza tehnico-
economică cu luarea în considerare a evaluării impactului asupra mediului.  

Se poate face o scurtă detaliere de exemplu a modului de abordare a 
problematicii microhidrocentralelor. Ea poate fi prezentată ca o opţiune 
politică pe baza considerentelor legate de aşa numita Energie “verde”(?) sau 
Energie “curată”(?). În sprijinul acestei metode de generare de energie pot fi 
citate următoarele avantaje: 

– costuri relativ reduse;  
– perioada scurtă de realizare;  
– debite mici de apă;  
– exploatare flexibilă;  
– avantaje economice.  
Dar se menţionează şi următoarele dezavantaje:  
– situare în zone montane;  
– afectare habitat şi biodiversitate;  
– probleme în asigurare debitelor de servitute/salubre;  
– avantaje economice de conjunctură;  
– sensibile la situaţii de mediu deosebite.  
Din analiza unor studii de caz al unor microhidrocentrale realizate în 

România se sugerează urmărirea unui obiectiv realist – minimizarea 
impactului asupra mediului în perioada:  

– de realizare a documentaţiilor;  
– de realizare a investiţiei;  
– de dare în funcţiune;  
– de exploatare normală;  
– de exploatare în situaţii speciale; 
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– de mentenanţă/retehnologizare/modernizare; 
– de retragere din exploatare şi ecologizare a terenului ocupat. 
În alegerea uneia dintre soluţii se recomandă aplicarea conceptului de 

“Evaluarea Ciclului de Viaţă“ conform standardelor ISO 14040. Analiza 
menţionată poate evidenţia punctele tari şi părţile slabe ale unora din soluţii. 

În perioada de realizare a investiţiei se va urmări: 
– respectarea cu stricteţe a prevederilor din proiect; 
– respectarea cu stricteţe a prevederilor din acordurile /avizele / 

autorizaţiile de mediu şi de gospodărirea apelor; 
– evitarea pagubelor colaterale; 
– controlul de către instituţiile abilitate privind respectarea 

condiţiilor impuse;  
– controlul organizării de şantier;  
– controlul depozitării materialelor;  
– controlul aplicării şi realizării tuturor lucrărilor de refacere 

ecologică a zonei.  
Se recomandă ca organizarea fazei de dare în funcţiune să se facă 

într-un mod care să permită stabilirea parametrilor reali de funcţionare în 
raport cu asigurarea unui impact minim asupra mediului şi adoptarea 
programului de exploatare în raport cu parametrii reali stabiliţi. 

În perioada normală de funcţionare, minimizarea impactului asupra 
mediului se va asigura prin:  

– utilizarea capacităţii centralei în funcţie de debitele din albie;  
– asigurarea debitului salubru şi de servitute în albie; 
– gestiunea tuturor factorilor ce pot avea un impact asupra zonei în 

cauză (ape menajere, deşeuri etc.); 
– realizarea şi întreţinerea lucrărilor de refacere ecologică.  
În perioade speciale, minimizarea impactului asupra mediului va 

urmări:  
– asigurarea și protecția instalațiilor și amenajărilor în cazul apelor 

mari și a viiturilor; 
– sistarea activității în perioade de ape mici sau de prohibiție. 

3. Evaluarea ciclului de viață 

Prin grupa de standarde ISO 14040 se promovează un nou concept în 
analiza relaţiei cu mediu a unui produs prin care evaluarea se referă la toată 
durata vieţii produsului „de la naştere la moarte”, adică de la generarea 
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materiilor prime sau utilităţilor necesare realizării produsului până la 
transformarea produsului în deşeu şi a acţiunilor de integrare a acestuia în 
natură. 

Evaluarea ciclului de viaţă (ECV) este una dintre cele câteva tehnici 
de management de mediu (de exemplu evaluarea riscului, evaluarea 
performanţei de mediu, auditarea de mediu şi evaluarea impactului asupra 
mediului) şi este definită astfel: „interpretarea şi evaluarea elementelor de 
intrare şi a celor de ieşire şi a impacturilor potenţiale asupra mediului ale 
unui sistem-produs pe parcursul ciclului de viaţă”.  

ECV poate ajuta la: 
- identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a performanţei de 

mediu a produselor în diferire puncte din ciclul lor de viaţă; 
- informarea factorilor de decizie din industrie, organizaţii 

guvernamentale sau neguvernamentale; 
- selectarea indicatorilor relevanţi ai performanţei de mediu, 

inclusiv a tehnicilor de măsurare; 
- marketing. 
Cele 7 principii ECV ar trebui utilizate ca îndrumări pentru deciziile 

referitoare atât la planificarea cât şi la efectuarea unei ECV: 
a. Perspectiva ciclului de viaţă 
b. Orientare către mediu 
c. Abordare relativă şi unitate funcţională 
d. Abordare iterativă 
e. Transparenţă 
f. Integralitate 
g. Prioritatea abordării ştiinţifice 
Deciziile din cadrul ECV sunt de preferinţă bazate pe ştiinţele 

naturii. Dacă acest lucru nu este posibil, pot fi utilizate alte abordări 
ştiinţifice (de exemplu din ştiinţele sociale şi economice) sau se poate face 
referire la convenţii internaţionale. În cazul în care nu există nici o bază 
ştiinţifică sau justificare care să aibă la bază abordări ştiinţifice sau convenţii 
internaţionale, atunci deciziile vor fi luate în baza unor valori alese. 

Studiile ECV cuprind patru faze: 
- faza de definire a scopului şi domeniului de aplicare; 
- faza de analiză a inventarului; 
- faza de evaluare a impactului; 
- faza de interpretare. 
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Figura 1. Fazele unei ECV 
 

Pentru a scădea probabilitatea de apariţie a unor neînţelegeri sau a 
unor efecte negative asupra unor părţi interesate externe, un comitet de părţi 
interesate trebuie să realizeze analizele critice asupra studiilor ECV atunci 
când rezultatele urmează să fie utilizate în sprijinul unei afirmaţii 
comparative destinată să fie făcută publică [2]. 

4. Evaluarea impactului asupra mediului (metoda ilustrativă, 
metoda matriceala) 

Metodele utilizate pentru evaluarea globală se numesc metode de 
interpretare, dar pot fi privite şi ca metode de integrare. Metodele de 
evaluare globală sunt, în general, de tipul multicriteriu şi pot să reprezinte 
abordări de tip calitativ,  cât şi cantitativ. 

Din categoria abordărilor de tip calitativ fac parte metodele de 
evaluare ilustrative şi respectiv cele experimentale. Metodele de evaluare 
ilustrative folosesc hărţi sau grafuri de suprapunere (metoda suprapunerilor), 
liste de control, matrice (metode Leopold), diagrame, relaţii. 



14 Vladimir Rojanschi, Florian Grigore-Rădulescu 

 

Metodele experimentale se referă la evaluarea stării mediului de către 
grupuri de experţi, care se bazează pe raţionament profesional şi experienţă 
anterioară. 

Metodele pur analitice, folosesc un aparat matematic complex şi o 
tehnică de calcul modernă, pentru o abordare cantitativă a problemei 
evaluării globale a stării actuale sau de perspectivă a mediului. 

4.1. Metoda matricială generală de evaluare globală a impactului  

Evaluarea impactului asupra mediului are la bază legile de mediu şi 
proceduri de analiză proprii fiecărei ţări. În general,  evaluarea impactului 
încă mai reprezintă un grad ridicat de subiectivitate, fapt relevat de 
caracterul contradictoriu al informaţiilor ce provin de pretutindeni. Dacă 
evaluarea condiţiilor existente de mediu - în cazul auditului sau bilanţului de 
mediu - poate fi efectuată cu un grad mare de precizie şi corectitudine, 
prognozele în cazul studiilor de impact trebuie să ţină seama de noile metode 
şi dezvoltarea tehnicilor existente. 

În majoritatea cazurilor, scopul principal al evaluării impactului unei 
activităţi constă în descrierea modificărilor intervenite în mediu. Atunci când 
există o variaţie uniformă a poluării, evaluarea impactului se poate realiza cu 
un grad mare de precizie. 

Problemele la care trebuie să răspundă o concepţie sau o metodă de 
evaluare a impactului sunt: 

 dacă datele existente sunt suficiente; 
 dacă există valori standard limită sau criterii general acceptate, 

care pot fi utilizate pentru a diferenţia nivelele semnificative ale 
impactului; 

 dacă există metodologii cantitative/statistice, adecvate pentru 
descrierea obiectivă a nivelelor impactului, sau se face o evaluare 
subiectivă; 

 dacă există evaluări anterioare care să fi condus la acţiuni similare. 
Desigur, condiţiile ideale pentru a evalua impactul constau în existenţa 

unei bănci de date specifice atât unităţii ce se analizează cât şi zonei unde este 
amplasată, existenţa unor modele anticipative testate, cunoaşterea nivelelor 
critice ale impactului, iar analiza subiectivă trebuie redusă la minimum. 

Metodele de evaluare pot fi grupate în două grupe: 
1. metode care utilizează valori empirice care să genereze tehnica 

de prevedere a condiţiilor, tehnica de prevedere a modificărilor 
de mediu în viitor; 
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2. metode care utilizează măsurători relative pentru prevederea 
diferenţelor între 2 seturi de modificări (metode comparative). 

Evaluarea comparativă reprezintă metoda principală în aprecierea 
impactului produs de o activitate. Trebuie să existe o echivalenţă în 
descrierea impactului potenţial al mediului pentru fiecare activitate. 
Metodologiile propuse prin „lista sistematică“ sau „de control” şi „matrice” 
sunt specifice pentru compararea activităţilor. 

Lista sistematică prezintă un sumar al acţiunilor propuse, având o 
singură coloană. Lista furnizează relativ puţine elemente care caracterizează 
natura şi fazele unei activităţi: proiectare, construcţie operaţională.  

Metoda matricei reprezintă cel mai folosit instrument al 
metodologiei de evaluare a impactului. Matricea reprezintă un tabel, unde în 
coloane sunt poziţionate activităţile care pot cauza impact asupra mediului, 
în timp ce liniile reprezintă criteriile care vor determina alegerea unei 
activităţi. În fiecare celulă a matricei poate fi marcată o concluzie care să 
indice măsura în care activitatea este susceptibilă de a avea un efect negativ 
sau pozitiv la criteriul indicat. Adesea, concluzia reprezintă o valoare 
numerică sau simbol, indicând nivelul intensităţii efectului. 

4.2. Metoda ilustrativă de apreciere globală a stării de calitate a 
mediului (metoda Rojanschi) 

Pentru aprecierea impactului unor activităţi umane asupra mediului, 
cât şi pentru urmărirea evoluţiei în timp a fenomenului de poluare a 
mediului, se simte nevoia utilizării unei metode de evaluare globală a stării 
de sănătate sau de poluare a mediului la un moment dat. 

Simpla enumerare a stării fiecărui component (apă, aer, sol, sănătate 
umană) nu este suficientă în anumite cazuri, nefiind posibilă evidenţierea 
efectelor de interdependenţă între componentele mediului şi nici efectele 
sinergice în comportarea ecosistemelor. 

Condiţia de bază ce se cere unei asemenea metode este aceea de a 
permite compararea stării mediului la un moment dat cu starea înregistrată 
într-un moment anterior sau cu starea posibilă într-un viitor oarecare, în 
diferite condiţii de dezvoltare. 

O astfel de metodă ar permite şi o cartare la nivel regional sau 
macroregional din punct de vedere al stării de calitate a mediului. Ar fi 
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posibilă în acest sens, evidenţierea zonelor distruse ecologic spre care 
trebuie îndreptat efortul colectivităţii în vederea redresării ecologice. Pe 
această bază, în cadrul studiilor de impact, s-ar putea fundamenta deciziile 
privind acceptarea sau nu a introducerii unei noi activităţi umane, precum şi 
acţiunile necesare pentru reducerea impactului generat asupra mediului în 
zona analizată [3]. 

Pe plan mondial s-au înregistrat diferite încercări de evaluare a stării 
mediului sub forma unor indicatori sintetici, care se referă însă, de cele mai 
multe ori la un singur factor de mediu, de exemplu: cantitatea de poluanţi 
evacuată în apă sau aer, exprimată prin indicele de clor, sau poluarea cu 
metale grele a solului, exprimată prin echivalentul de zinc. 

În cele ce urmează se prezintă o metodă de apreciere a stării de 
sănătate sau de poluare a mediului şi de exprimare cantitativă a acestei stări 
pe baza unui indicator rezultat dintr-un raport între valoarea ideală şi 
valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate, consideraţi specifici 
pentru factorii de mediu analizaţi. 

Metoda ce se supune atenţiei presupune parcurgerea a mai multor 
etape de aprecieri sintetice bazate pe indicatori de calitate posibili să reflecte 
o stare generală a unuia din factorii de mediu analizaţi şi apoi corelarea 
acestora printr-o metodă grafică. 

În acest sens se propune încadrarea calităţii la un moment dat a 
fiecărui factor de mediu într-o scară de bonitate, cu acordarea unor note care 
să exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală. 

Scara de bonitate este exprimată prin note de la 1 până la 10, unde 
nota 10 reprezintă starea naturală neafectată de activitatea umană, iar nota 1 
reprezintă o situaţie ireversibilă şi deosebit de gravă de deteriorare a 
factorului de mediu analizat. 

În general se consideră că este posibilă aprecierea mediului dintr-o 
anumită zonă şi la un moment dat prin: 

 calitatea aerului, 
 calitatea solului, 
 calitatea apei, 
 starea de sănătate a populaţiei, 
 deficitul de specii de plante şi animale înregistrat (indice de 

biodiversitate). 
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Fiecare din aceşti factori se poate caracteriza prin câţiva indicatori de 
calitate reprezentativi pentru aprecierea gradului de poluare şi pentru care 
există stabilite limite admisibile. În funcţie de înscrierea în limite normate se 
acordă notă de bonitate. 

Notele de bonitate obţinute pentru fiecare factor de mediu în zona 
analizată serveşte la realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de 
simulare a efectului sinergic. Figura geometrică este un triunghi echilateral 
când se analizează trei factori de mediu, un pătrat când avem date pentru 
patru factori de mediu şi poate fi un pentagon regulat când se au în vedere 
cinci factori de mediu (fig. 2, 3, 4). 
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Figura 2. Calculul indicelui de poluare globală în situaţia analizării  

a cinci elemente exprimând calitatea mediului 
(IPG = Indicele stării de poluare globală; Si = suprafaţa figurii geometrice ilustrând starea 
ideală a mediului; Sr = suprafaţa figurii geometrice ilustrând starea reală a mediului la un 

moment dat) 
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Figura 3. Calculul indicelui de poluare globală în cazul când se 

analizează calitatea a patru factori de mediu 
(IPG = Indicele stării de poluare globală; Si = suprafaţa figurii geometrice ilustrând starea 
ideală a mediului; Sr = suprafaţa figurii geometrice ilustrând starea reală a mediului la un 

moment dat) 
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Figura 4. Calculul indicelui de poluare globală în cazul când se 

analizează calitatea a doar trei factori de mediu 
(IPG = Indicele stării de poluare globală; Si = suprafaţa figurii geometrice ilustrând starea 
ideală a mediului; Sr = suprafaţa figurii geometrice ilustrând starea reală a mediului la un 

moment dat) 
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Starea ideală este reprezentată grafic printr-o formă geometrică 
regulată cu razele egale între ele şi având valoarea a 10 unităţi de bonitate. 

Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor exprimând 
starea reală se obţine o figură geometrică neregulată, cu o suprafaţă mai 
mică, înscrisă în figura geometrică regulată a stării ideale. 

Indicele stării de poluare globală a unui ecosistem - I - rezultă din 
raportul între suprafaţa reprezentând starea ideală - SI - şi suprafaţa 
reprezentând starea reală - Sr. 

IPG= SI /Sr  

Când nu există modificări ale calităţii factorilor de mediu, deci când 
nu există poluare, acest indice este egal cu 1. Grafic, figura geometrică 
ilustrând starea reală a mediului se suprapune pe figura ilustrând starea 
ideală.  

Când există modificări în calea factorilor de mediu, indicele  
IPG va căpăta valori supraunitare din ce în ce mai mari pe măsura 

reducerii suprafeţei triunghiului, pătratului sau pentagonului real. 
În vederea analizării tuturor situaţiilor şi întocmirii unei scări a 

indicelui de poluare globală s-au calculat valorile acestui indice pentru 
cazurile posibile. Se constată posibilitatea întocmirii unei scări de la 1 la 6 
pentru indicele poluării globale a mediului, după cum urmează: 

 i = 1 - mediu natural neafectat de activitatea umană; 
 1<i<2 - mediu supus efectului activităţii umane în limite 

admisibile; 
 2<i<3 - mediu supus efectului activităţii umane, provocând stare 

de disconfort formelor de viaţă; 
 3<i<4- mediu afectat de activitatea umană, producând tulburări 

formelor de viaţă; 
 4<i<6 - mediu grav afectat de activitatea umană, periculos 

formelor de viaţă; 
 i peste 6 - mediu degradat, impropriu formelor de viaţă. 
Avantajele metodei constau în faptul că:  
 oferă o imagine globală a stării de sănătate a mediului, a calităţii 

acestuia, la un moment dat; 
 permite compararea între ele a unor zone diferite cu condiţia ca 

acestea să poată fi analizate în baza aceloraşi indicatori; 
 permite compararea stării unei zone în diferite momente în timp, 

oferind posibilitatea urmăririi atât a calităţii diferiţilor factori de 
mediu cât şi a calităţii globale a mediului în zona respectivă; 
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 posibilitatea stabilirii unei legături directe între sănătatea mediului 
şi sănătatea populaţiei; 

 se asigură utilizarea activă a unui enorm fond de date privind 
parametrii de stare a mediului ce se obţin în urma funcţionării 
sistemului de monitoring la nivelul naţional. 

Dezavantajul metodei constă în nota de subiectivitate generată de 
încadrarea pe scară de bonitate  şi care depinde în primul rând de experienţa 
şi exigenţa analizatorului, precum şi de posibilitatea aprecierii limitelor 
pentru toţi indicatorii care caracterizează mediul la un moment dat şi a 
ponderii acestuia în determinarea stării generale de calitate a mediului. 

Din cele prezentate în acest capitol se consideră că este de reţinut 
importanţa şi utilitatea evaluării globale /integrate a impactului produs de o 
anume activitate asupra mediului. 

O astfel de apreciere permite factorilor de decizie fundamentarea 
tehnico-ştiinţifică a unor hotărâri privind: prioritizarea zonelor degradate 
ecologic, orientarea unor fonduri de remediere a mediului. 

În elaborarea unor astfel de modele este necesar totuşi să se aibă în 
vedere: 

- un grad cât mai mare de obiectivitate; 
- coerenţa etapelor parcurse;  
- reproductibilitatea;  
- relevanţa modelului pentru o gamă semnificativă de situaţii. 

5. Ghiduri de bune practici 

La nivel general, dar şi pentru amplasamente sau echipamente 
specifice, se vor realiza ghiduri de bune practici. 

Aceste ghiduri vor conţine prevederi de ordin general, ca de exemplu10: 
- asigurarea funcţionării corecte a aparatelor de reglare existente; 
- dezvoltarea unui program de raportare şi evaluare a datelor 

măsurate; 
- formare profesională, inclusiv cu însuşirea problematicii de 

protecţia mediului sau protecţia muncii; 
- optimizarea mentenanţei energetice; 
- formarea de grupuri de lucru stabile specializate în activitatea 

respectivă. 
                                                           
10 www.anre.ro – Ghid pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire  a eficienţei 
energetice pentru unităţi industriale în conformitate cu art. 9(a) din Legea nr. 12/2014 
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Ghidurile vor avea prevederi cu trimitere directă sau indirectă la 
problematica de mediu. Se pot cita printre altele: 

- asigurarea mentenanţei, inclusiv cele privind indirect protecţia 
mediului (controlul emisiilor, zgomote, vibraţii, colectarea 
uleiurilor uzate, colectarea selectivă a deşeurilor solide – metal, 
plastic, ceramică, cabluri, etc.); 

- eliminarea consumurilor nejustificate; 
- efectuarea periodică de audituri interne de către conducere pentru 

îmbunătăţirea programului de activităţi; 
- aplicarea BAT-uri şi BEP-uri şi certificare ISO 9001, ISO 14001. 
Aceste ghiduri vor fi aduse la cunoştinţa lucrătorilor implicaţi în 

activităţile organizaţiei respective. 
Ghidurile vor fi actualizate periodic, în funcţie de retehnologizări, 

modernizări sau de promovarea de noi reglementări legislative din domeniu. 

6. Economie circulară 

Un concept actual ce poate fi avut în vedere, mai ales în sectorul 
energetic este cel al economiei circulare. Conceptul se aplică mai ales în 
sectorul termoenergetic, unde apa utilizată în procesul de bază se recirculă în 
procente ce pot atinge valori de 80-90%. 

Sunt și alte domenii unde se poate aplica acest concept al economiei 
circulare. De exemplu, menționăm stațiile de epurare a apelor uzate 
orășenești. În acest caz, apa uzată avansat epurată  poate fi utilizată ca apă de 
irigații sau ca apă menajară. De asemenea, nămolurile rezultate pot fi 
utilizate, după anumite procese de prelucrare ca îngrășământ, cunoscut sub 
denumirea de compost. 

7. Concluzii  

Societatea umană are nevoie crescândă de energie. În aceste condiții 
sunt gândite și promovate noi metode/tehnici de generare a energiei. 

În strategia energetică a UE adoptată de CE la 24 octombrie 2014 au 
fost stabilite următoarele obiective: reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor 
de GES faţă de nivelul din 1990; creşterea cu 27% a ponderii energiilor 
regenerabile în consumul de energie; îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 
20% cu scopul de a ajunge la 30%; interconectarea a cel puţin 15% din 
sistemele de energie electrică ale UE. 
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În prezentul material au fost trecute în revistă anumite concepte 
privind analiza alegerii unei anumite modalități de generare de energie, în 
funcție de evaluarea ciclului de viață, de impactul minim asupra mediului, de 
aplicare a economiei circulare. Promovarea unui anumit tip sau altul de 
analiză depinde de specificul activității, de contextul și de cadrul geografic 
în care se face analiza. 
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