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ABSTRACT. - Multicriterial Methods of Environmental Risk Analysis. The aim of 
studying the risk and the environmental impacts is to facilitate the decisional process for 
the anthropic actions with significant impact upon the environment. The study and the 
evaluation of environmental impacts involves the analysis of some alternatives of the 
project and the choose of the optimum way taking into account the environmental and 
socio-economical criteria.The main problems which might appear regard the correct 
identification and quantification of the impacts upon all the environmental elements. It is 
also important to integrate the complex environmental information into synthetic 
attributes which can lead to the right decision. In order to avoid that the main objective of 
the evaluation of the environmental impacts coned be transformed into a compilation of  
relative data of the environment state, it is necessary to structure the entire analysis, 
finding the keys for understanding the punctiform impacts and their integration into 
synthetic expressions.The multicriteria analysis concerns techniques that help to solve the 
complex decisional problems which evaluate the environmental impacts upon criteria that 
can not be comparated directly. The typical problem of the multicriteria analysis is that 
economic, social and environmental parameters must be included into the same 
decisional context. In order to emphasize the different ways of multicriteria analysis of 
risk and environmental impacts we discussed about different case studies which show the 
potential of strategic application of the conceptual models for the identification of key-
parameters. These characterize the environmental risk state on the other hand, they are 
representatives for the changes produced by the impacts. The conceptual models 
represent the bases for creating methods which evaluate the risk and environmental 
impacts using a GIS. These informational system allows the integration of some 
important data through the multicriteria analysis.    

 
 

 Aspectele metodologice generale şi terminologia utilizată în diferite faze ale 
procedurii de analiză a riscurilor prezintă o importanţă deosebită, atât în ceea ce priveşte 
profilul tehnico-ştiinţific, cât şi datorită faptului că stau la baza legislaţiei moderne în 
materie de siguranţă, protecţie şi de prevenire a impactelor environmentale. 
 Analiza riscurilor environmentale este o disciplină organizată sistematic, apărută 
în ultimii ani, datorită exigenţelor legislative tot mai stricte, adoptate în ceea ce priveşte 
toxicologia, igiena muncii, poluarea mediului şi în general protecţia environmentului. 
 Analiza riscurilor răspunde unor numeroase exigenţe, care în parte sunt de 
natură tehnică, iar în parte implică aspecte de acceptabilitate publică. Cea mai importantă 
aplicare a rezultatelor finale, se regăseşte în elaborarea proceselor decizionale ce privesc 
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derularea unei anumite activităţi şi utilizarea unor substanţe ce ridică relevante probleme 
de sănătate umană şi de calitate environmentală. De asemenea, rezultatul analizei 
riscurilor are un rol esenţial în faza decizională, legată de localizarea unor activităţi care 
prezintă un potenţial pericol, de intervenţiile cu scop de reducere a nivelului riscurilor 
pentru instalaţiile deja existente sau de mitigarea impactelor produse. 
 Procesul complex de analiză a riscurilor prezintă diferite faze, care sunt 
identificate printr-o terminologie caracteristică. Referindu-ne la o anumită situaţie 
(activitate, intreprindere, tehnologie, etc.), în general o activitate antropică, pentru care 
cauza riscurilor nu se ia în considerare, fazele analizei riscurilor, în urma cărora se 
conclude procesul decizional, sunt: 

1. identificarea agentului periculos (hazard identification); 
2. evaluarea riscurilor (risk assessment); 
3. determinarea semnificaţiei riscurilor (determining the significance of risk); 
4. informarea părţilor interesate de rezultatele şi discuţiile pe marginea 

acestora. 
 În prima fază, întrebarea la care se încearcă să se dea un răspuns este legată de 
prezenţa sau absenţa unui agent periculos, care poate să dăuneze sănătăţii omului sau 
calităţii mediului. În acest caz este necesară identificarea şi evaluarea situaţiilor cu un 
potenţial pericol şi periculozitatea reală a agenţilor, de natură diferită, consideraţi nocivi. 
Analiza poate cuprinde studii epidemiologice, teste “in vitro” sau “in vivo”, etc. Dacă 
efectele unor agenţi periculoşi sunt cunoscute cu certitudine, această fază se rezumă doar 
la identificarea prezenţei lor. 
 Faza de evaluare a riscurilor are drept obiectiv estimarea cu maximă precizie a 
probabilităţii înregistrării unor daune, atât pentru om, cât şi pentru environment, ca efecte 
ale impactului produs de agenţii nocivi identificaţi în prima fază. Procesul de evaluare se 
realizează luându-se în considerare toate condiţiile de funcţionare normală, dar şi cauzele 
şi consecinţele incidentelor care au avut deja loc. Riscurile evaluate fac referire la 
muncitorii expuşi (riscul profesional asumat), la populaţia afectată şi la modificarea stării 
şi calităţii mediului. 
 Următoarea fază, ridică o serie de probleme în procesul de stabilire a  
semnificaţiei  riscurilor evaluate în faza precedentă. O astfel de operaţie, trebuie să ţină 
cont de acceptabilitatea riscului. Metodele utilizate, pentru a atinge obiectivele acestei 
faze, cuprind studii privind percepţia riscurilor şi analize de tipul risc-beneficii. 
Utilizarea acestor metode nu este suficientă pentru a furniza toate elementele necesare 
procesului decizional. Pentru a ajunge la un consens este necesară o mare flexibilitate în 
gândire, datorită condiţiilor diferite, de natură politică, economică, socială şi psihologică, 
specifice fiecărui caz. 
 În ultima fază, de circulaţie a informaţiilor elaborate, un rol important îl joacă 
mijloacele de comunicare. Cea mai mare problemă care apare, o reprezintă dificultatea de 
a găsi un limbaj comun între specialiştii care participă la procesul decizional şi populaţia 
interesată 

Cunoaşterea caracteristicilor mediului natural, în care sunt inserate activităţi 
antropice, definirea cu precizie a poziţionării resurselor mediului şi a distribuţiei surselor 
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de posibilă degradare ale acestora, reprezintă paşi esenţiali în procesul de management şi 
planificare teritorială. 
 Metodele care se utilizează pentru a evalua vulnerabilitatea componentelor 
mediului şi /sau distribuţia riscului într-un anumit teritoriu, se pot clasifica în două tipuri:  

- analize matematice ale unui fenomen, care conduc la modelări ale proceselor 
fizice; acestea sunt metode deterministice, care au avantajul de a fi precise, dar 
necesită o mare cantitate de date şi de măsurători; aceste metode sunt utilizate, 
în general, pentru proiectarea sistemelor de aprovizionare cu apă sau pentru 
determinarea şi delimitarea zonelor de protecţie; 

- raţionamente şi analize multicriteriale, bazate pe o cunoaştere generică a 
proceselor environmentale studiate şi a parametrilor semnificativi; această 
metodă poate substitui metoda, extrem de complexă, a descrierii fenomenologiei 
environmentale.  

 În cele ce urmează, încercăm o descriere a metodelor din a doua categorie. 
Acestea sunt cu atăt mai eficace şi mai valoroase, cu cât numărul de variabile luate în 
considerare este mai mare, cu toate că există dificultăţi legate de utilizarea, suprapunerea 
şi acordarea unor valori pentru un număr de matrici egal cu numărul variabilelor. 

M.Panizza (1994), defineşte hazardul geomorfologic, prin “probabilitatea ca 
anumite procese geomorfologice să aibă loc, într-o perioadă de timp într-un teritoriu, cu o 
intensitate specifică, cauzând pierderi de vieţi omeneşti sau daune materiale” şi propune 
împărţirea geomorfologiei în două ramuri care să analizeze: 

1. procesele care pot cauza situaţii de hazard; 
2. componentele şi caracteristicile teritoriului şi materiile prime ce pot fi 

exploatate; în acest caz, teritoriul poate avea o mare valoare ştiinţifică, iar 
resursele exploatabile prezintă o potenţială vapoare economică. 

 Plecând de la aceste consideraţii, A.Cavallin şi col. (1994) definesc, pe baza 
modificărilor ce pot interveni în interacţiunile procese-componente, cinci tipuri de efecte 
potenţiale, care evidenţiază rolul proceselor geomorfologice în modificarea stării şi 
dinamicii environmentale: 

- impactul direct –evidenţiază situaţia în care dezvoltarea antropică provoacă 
daune unei componente geomorfologice; 
- impactul indirect - provoacă  un alt hazard geomorfologic care la rândul lui, 
poate provoaca daune unei componente geomorfologice; 
- risc - probabilitatea ca noua stare environmentală să fie deteriorată, datorită 
unui proces geomorfologic (hazard); 
- risc direct – probabilitatea ca noua stare environmentală să determine o 
schimbare semnifivativă într-un proces geomorfologic (hazard indus) care, la 
rândul lui, poate provoca daune şi modificări în starea environmentului; 
- risc indirect – probabilitatea degradării environmentului datorită unor 
modificări ale proceselor geomorfologice, cauzate de dezvoltarea noii stări 
environmentale (hazard indus). 
Riscurile şi impactele directe şi indirecte sunt rezultatul proceselor 

geomorfologice sau a schimbărilor majore din cadrul acestora, datorate dezvoltării 
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componentei antropice. 
 O serie de autori, au propus diferite metode de evaluare a stării componentelor 
geomorfologice şi a hazardului geomorfologic care, în general, se bazau pe hărţi 
geomorfologice detaliate, analizate în corelaţie cu informaţii adiţionale privind: litologia, 
hidrologia, etc., impacte cu cauze similare care au avut deja loc, evaluări cantitative ale 
componentelor environmentale şi dinamica proceselor active ce definesc evoluţia 
mediului studiat. Aceste metode nu permit o evaluare a riscurilor şi a impactelor indirecte 
determinate de procesele geomorfologice, fiind necesare metode extrem de complexe şi 
mult mai riguroase.  

În acest sens, o analiză sintetică şi integrată poate fi efectuată printr-un model 
conceptual, etrem de complex, care asociază toate elementele care ar putea prezenta 
importanţă pentru sistemul geomorfologic şi identifică relaţiile şi interrelaţiile, unele de 
tip cauză-efect, ce se stabilesc între acestea. Un exemplu de astfel de model conceptual, 
elaborat în procesele de analiză şi evaluare a riscurilor şi impactelor environmentale este 
ilustrat în Fig.1.  
 Se observă necesitatea suprapunerii şi corelării sistemului antropic cu cel 
geomorfologic, fiind esenţiale o serie de date privind fiecare element care poate afecta 
interesele societăţii umane, definite prin totalitatea aspectelor care caracterizează 
calitatea vieţii umane şi sănătatea populaţiei, inclusiv consideraţiile economice şi 
environmentale. C.M. Lorenz (1999), identifică parametri-cheie sau indicatorii 
esenţiali în descrierea sistemului geomorfologic şi în evaluarea riscurilor şi a impactelor 
environmentale, care au o funcţie duală: pe de o parte, rezumă sintetic stările 
environmentale rezultate în urma proceselor geomorfologice şi pe de altă parte, descriu şi 
identifică relaţiile de interacţiune dintre fazele specifice proceselor geomorfologice şi 
interesele societăţii umane. 

Orice intervenţie antropică, inserată în sistemul geomorfologic, determină 
modificări în paremetri indicatorilor care caracterizează starea environmentală iniţială. În 
consecinţă, aceste modificări ale indicatorilor se traduc prin creşterea probabilităţii 
riscurilor şi apariţia impactelor environmentale. Într-un proces de evaluare a riscurilor şi 
impactelor environmentale, cea mai mare dificultate apare în identificarea elementelor 
environmentale semnificative, care vor fi afectate de intervenţia antropică şi care vor 
defini impactul produs. A. Cendrero (1991), identifică paşii esenţiali în evaluarea riscului 
geomorfologic şi a impactelor environmentale: 

- identificarea şi definirea sistemului geomorfologic existent şi delimitarea 
unităţilor teritoriale; 

- determinarea parametrilor descriptivi ai acestora; 
- evidenţierea dinamicii şi evoluţiei proceselor geomorfologice, care se dovedesc 

a fi relevante pentru individualizarea hazardelor; 
- identificarea calităţii environmentale şi a valorii economice a componentelor 

geomorfologice;  
- analiza componentelor sistemului antropic. 
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Fig.1. Exemplu de model conceptual 
(după D. Alkema, D. Geneletti, A. Cavallin şi col.,1997)      
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         Procesele geomorfologice care interacţionează, cu o anumită intensitate, cu 
interesele societăţii, descriu o situaţie de hazard, astfel încât, putem spune că indicatori 
oferă informaţii despre o posibilă situaţie de risc (magnitudine, frecvenţă, distribuţia 
spaţială, extinderea, etc.). Aceştia pot fi introduşi în modele matematice care să exprime 
riscul sau impactul environmental, dacă sunt asociate cu o evaluare a sensibilităţii sau 
vulnerabilităţii componentelor sistemelor geomorfologic şi antropic faţă de aceşti 
parametri-cheie. 

Numeroasele cazuri de deteriorare a calităţii mediului, cauzate de activităţi 
antropice care au ca efect poluarea acestuia, au demonstrat necesitatea unor acţiuni de 
prevenire şi de evaluare a riscurilor şi impactelor, care trebuie să reprezinte baza 
reorganizării tehnologice, a gestionării şi a inovaţiilor legislative. În acest sens, foarte multe 
studii, au perfecţionat metode de cartografiere a vulnerabilităţii şi a riscului environmental. 

Această metodă de analiză a riscului este utilizată în scopul unei reprezentării 
environmentale sintetice şi totodată dinamice, fiind un instrument de evaluare a 
alternativelor de planificare teritorială, la scară regională. Astfel, sunt reprezentate, într-o 
manieră integrată, aspecte privind vulnerabilitatea environmentului şi încărcătură antropică 
prezentă în zona studiată, identificându-se degradarea existentă şi nivelele diferite de risc 
environmental. 
              Vulnerabilitatea sau fragilitatea intrinsecă a environmentului este definită drept 
totalitatea caracteristicilor componentelor environmentale, care prezintă o susceptibilitate 
specifică de a capta şi a răspândi unul sau mai mulţi agenţi distructivi. Aceste caracteristici 
sunt legate de procesele care concură la modificarea, prin acţiuni de accelerare şi propagare 
sau de diminuare şi restrângere, a efectelor ce decurg în urma unui impact environmental. O 
astfel de definiţie, ia în considerare exclusiv componentele naturale care sunt reprezentate 
prin diferiţi parametri şi ignoră caracteristicile şi tipul agentului distructiv. 
              Oficiul Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Catastrofelor (UNDRO), propune o 
evaluare a riscului pe baza unui algoritm, care ia în considerare vulnerabilitatea mediului: 
 
        RISCUL = PERICULOZITATEA * VULNERABILITATEA * VALOAREA 
ECONOMICĂ 
 
    unde : 

- periculozitatea – este  probabilitatea de a avea loc un eveniment de degradare a 
mediului, caracterizat de o anumită intensitate şi durată de persistenţă, fiind 
exprimată în procente faţă de perioada de referire; 

- vulnerabilitatea – exprimă capacitatea mediului sau a unei componente a 
acestuia, de a suporta impactul datorat evenimentului produs şi este notată, 
într- o scară relativă, cu valori de la 0 la 1; 

- valoarea economică – este exprimată în termeni socio-economici şi se referă 
la caracteristicile calitative ale mediului sau ale componentei afectate. 

              În urma aplicării ecuaţiei, riscul va fi exprimat printr-un cost care se referă la 
factorii socio-economici. 
              Există numeroase propuneri de metode de acest tip, care se aplică în situaţii 
diferite, în special pentru evaluarea riscului asociat rampelor de deşeuri, acestea bazându-
se, fie pe criterii de acordare a unor indici (SRM, Site Rating Methodology, - Kufs şi col, 
1980), fie pe clasificarea situaţiilor analizate (HRS, Hazard Rankink System, - Caldwell şi 
col, 1981).  
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              Avantajul metodelor care utilizează o abordare analitică multicriterială este 
reprezentat de posibilitatea de a evalua, într-un mod comparat, situaţii diferite structural şi 
geografic. Pentru a identifica pincipiile care stau la baza analizei multicriteriale, vom 
prezenta metoda  aplicată la nivel teritorial, denumită DRASTIC, propusă de Alle şi col 
(1985), care realizează o zonificare a teritoriului, clasificat pe baza unor parametri care 
influenţează direct şi condiţionează posibilitatea de evoluţie a unui fenomen de risc, tradus 
prin contaminarea apei freatice. Metoda poate fi schematizată în fazele descrise în Fig. 2. 
              Printre metodele disponibile pentru  evaluarea vulnerabilităţii, cea cunoscută  sub  
numele DRASTIC, utilizată intens în Statele Unite, realizează o cuantificare a 
vulnerabilităţii sistemului natural, printr-o complexă analiză a şapte parametri semnificativi 
în fenomenul de poluare a pânzei freatice: 

- D - adâncimea la care se găseşte pânza freatică, ia în considerare distanţa 
minimă pe care un agent contaminant o parcurge pentru a ajunge la apa freatică; 

- R - alimentarea pe verticală a pânzei freatice, ia în considerare cantitatea de 
precipitaţii, care poate influenţa vulnerabilitatea apei freatice în mod indirect şi 
fenomenul de infiltrare prin care este transportat poluantul şi care are o influenţă 
directă asupra vulnerabilităţii;    

- A - litologia stratelor acvifere, caracteristicile structurale, stratificarea şi 
granulometria au un rol determinant în propagarea agentului poluant; 

- S - caracterele litologice şi texturale ale depozitelor superficiale ale solului 
(până la cca. 1m adâncime), exprimate prin structura şi compoziţia depozitelor 
superficiale şi prin particularităţile pedogenezei, care influenţează, atât condiţiile 
de infiltrare cât şi capacitatea de autoepurare a solului;  

- T- topografia, ia în considerare înclinarea pantei care influenţează direct 
cantitatea de precipitaţii infiltrată; 

- I - litologia şi structura stratelor nesaturate, pe care un poluant le traversează 
până la pânza freatică; 

- C- hidrodinamica pânzei freatice, influenţează modul de propagare a 
poluantului, distribuţia spaţială şi concentraţia acestuia. 

              Pentru fiecare parametru se atribuie o valoare (D, R,…,C), de la 1 la 10, după o funcţie 
liniară, ce caracterizează parametrul studiat şi permite elaborarea automată a datelor prin 
utilizarea Sistemelor Informatice Teritoriale. În funcţie de rolul diferit pe care îl are fiecare 
parametru în definirea vulnerabilităţii, se atribuie o valoare a importanţei (w). Produsul dintre w 
şi valoarea de la 1 la 10, constituie un indice de vulnerabilitate pentru fiecare parametru, iar 
suma acestora reprezintă indicele total al vulnerabilităţii mediului (V): 

V = WDD + WRR + WAA + WSS + WTT + WII + WCC 

  Metodele şi tehnicile informatice analizate, permit efectuarea unor studii 
experimentale, pentru a verifica modul în care gradul de vulnerabilitate finală se poate 
schimba  în funcţie de parametri aleşi sau de funcţiile matematice şi de valorile atribuite 
fiecărui parametru. În acest mod este posibilă obţinerea unor informaţii asupra eficienţei  
metodelor şi se pot confrunta rezultatele obţinute prin diferite scenarii de analiză.     
              Utilizarea metodelor integrate de analiză multicriterială a riscurilor şi impactelor 
environmentale, facilitează: 

- confruntarea, la scară regională sau naţională, a unor situaţii environmentale 
diverse, dacă se utilizează aceiaşi parametri reprezentativi, funcţii de calcul şi 
valori atribuite; 
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Fig. 2. Analiza multicriterială în evaluare vulnerabilităţii environmentale 
(după Cavallin A. şi col. modificat, 1995) 
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- eliminarea subiectivităţii percepţiei şi analizelor individuale şi a tendinţei de 
amplificare sau de reducere excesivă a limitelor de variabilitate ale vulnerabilităţii 
environmentului; 

- reactualizarea datelor referitoare la parametri care variază în timp, a funcţiilor şi 
valorilor atribuite; 

- elaborarea hărţilor de risc environmental, pe baza sistemelor informatice. 
              În gestionarea riscului environmental, metoda de analiză multicriterială a 
vulnerabilităţii, prezintă o semnificaţie relativă, dacă nu este asociată cu studii privind 
disponibilitatea şi calitatea componentei sau resursei afectate. Cumularea acestor date, 
permite identificarea zonelor critice, care nu sunt caracterizate, în mod necesar, de o mare 
vulnerabilitate, dar care prezintă o disponibilitate ridicată de resurse. De asemenea, există 
situaţii în care, o zonă caracterizată de o vulnerabilitatea redusă sau medie, poate fi 
clasificată drept extrem de critică, datorită carenţei resurselor mediului.                   
              În ceea ce priveşte protecţia civilă, atât  pentru a preveni  situaţiile de urgenţă, cât 
şi pentru a gestiona “a priori” intervenţiile, un rol determinant îl au datele privind 
distribuţia parametrilor, care condiţionează mecanismul de difuziune a unui poluant, 
structurile în măsură să prevină sau să diminueze difuziunea. Astfel, există posibilitatea de 
a efectua o evaluare care să exprime sintetic evoluţia diferiţilor factori luaţi în considerare. 
              Acestor hărţi li se alătură harta limitelor legislative de gestiune a mediului şi cea 
a limitelor impuse de acţiunea de selectare şi de vizualizare a zonelor ce se înscriu în 
situaţii particulare ale legilor sau ale destinaţiilor de utilizare prevăzute. În funcţie de 
precizia şi calitatea analizelor efectuate şi de localizarea exactă a sitului, în perimetrul 
căruia se înscrie o activitate antropică, se pot realiza modele de difuziune care respectă cu o 
mare fidelitate efectul real produs. 
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