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AVIZ 

la  setul de indicatori la nivel național evaluați în cadrul procesului de elaborare a Raportului 

național starea mediului din Republica Moldova pentru anii 2015-2018 

 

Apreciem faptul că indicatorii au fost selectați conform Ghidului pentru aplicarea indicatorilor de mediu in 

Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală elaborați de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de 

Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU. AO BIOS susține setul de indicatori la 

nivel național evaluați în cadrul procesului de elaborare a Raportului național starea mediului din Republica 

Moldova pentru anii 2015-2018 cu luarea în considerație a propunerilor de mai jos: 

Este necesar ca autorii raportului să verifice valorile acestor indicatori cu cele care au fost prezentate la 

convențiile internaționale, la care Republica Moldova este parte (CLRTAP, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, 

etc.) și dacă sunt careva devieri – să fie explicate sau corectate valorile astfel ca să fie aceleași date de 

referință pe anii respective. 

Analiza valorilor unor indicatori nu este realizată până în 2018, ci doar până în 2016 (de exemplu, emisiile 

de gaze cu efect de seră). 

Nu este clar în ce bază au fost determinate valorile ariei afectate de eroziunea solului pentru anii 1995-2018, 

deoarece monitoringul eroziunii solului se face doar în trei locuri de către ICPA “N. Dimo” și nu se poate 

de extrapolate aceste date pe întreg teritoriul. Astfel, ar trebui să specificați cum ați primit datele respective 

și în ce măsură metodologia aplicată corespunde cerințelor internaționale.  

Trebuie ori de verificat datele privind utilizarea îngrășămintelor organice în 2018, ori de argumentat acest 

fapt, deoarece datele confirmă că a fost utilizată o cantitate de 2 ori mai mare ca în 2017, iar numărul de 

animale a rămas același. 

De verificat datele pe deșeurile, în special în 2015-2018. Astfel, conform datelor în 2016-2018 au fost 

generate cu mult mai puține deșeuri (mai puțin de 2 ori) față de 2015, iar în 2017 au fost depozitate de 2 ori 

mai multe deșeuri decât au fost generate, ceea ce e imposibil. 

În privința ariilor protejate – este necesar de specificat care este suprafață  ariilor protejate unde regimul 

este respectat și care sunt doar pe hârtie, adică care nu dispun de structură instituțională,  planuri de 

management, planuri de monitoring, etc. 

Cu respect, 

  

 

 

Dr. Valentin Ciubotaru 

Director executiv 
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