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Fișa pentru specificarea și evaluarea indicatorului 
 

Setul de Indicatori (dacă este cazul)  

Indicatorii regionali de mediu CEE ONU – 

D1 

Data [ZZ.LL.2018]  

Autor (………) 

Dacă completați acest format indicați numele Dvs., 

ca autor.  Pot fi specificați cîțiva co-autori. 

[Text] 

Titlul Indicatorului 

D1 – Arii protejate 

 

 

Secțiunea I: Specificarea indicatorului și metadate: 
 

Definiția indicatorului 

Definiția propusă conform ghidului de aplicare in Europa de Est, elaborate de Grupul de Lucru 

Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-

ONU - a se verifica și corecta: 

 

Indicatorul arată zonele de pământ, suprafețele de apă și stratul de aer adiacent protejate în 

conformitate cu legislația națională. Acesta include zona de teritorii protejate și ponderea acestora 

în suprafața totală a țării. Acest indicator poate fi în continuare defalcat pe categoriile de teritorii 

naturale care au un statut special al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN) și 

pentru categoriile naționale de arii protejate ca demonstrație a întinderei cotei respectivă în 

suprafața totală a țării. 

Unitatea de măsură 

Suprafață totală în km2 sau ha și ca procent din totalul teritoriului țării, în conformitate cu 

categoriile naționale și după categoriile Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN). 

  

Justificarea indicatorului 

Scop: Indicatorul oferă o măsură a răspunsului la degradarea ecosistemelor și la pierderea 

biodiversității într-o țară. Acesta demonstrează măsura în care sunt protejate zonele importante 

pentru conservarea biodiversității, patrimoniul cultural, cercetarea științifică (inclusiv 

monitorizarea de bază a proceselor din ecosisteme), recreerea, întreținerea resurselor naturale și 

alte valori de mediu. 

 

Dezvoltarea durabilă depinde de un mediu solid, care la rândul său depinde de diversitatea 

ecosistemului. Zonele protejate, în special, întreaga gamă de categorii ale zonelor protejate al 

Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN), sunt esențiale pentru conservarea 

biodiversității și contribuirea la dezvoltarea durabilă.  

(A se verifica și completa suplimentar după necesitate) 

https://www.unece.org/env/indicators.html
https://www.unece.org/env/indicators.html
https://www.unece.org/env/indicators.html
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(A se verifica și completa suplimentar după necesitate) 

 

Referințe științifice 

Indicați în această secțiune referințe la surse care confirmă corectitudinea indicatorului din punct de vedere 

științific precum și relevanța sa.  

Național: A se verifica și completa dacă există  

Internațional: Ghid 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 

https://www.unece.org/env/indicators.html  

Contextul politicii de mediu (obiective și ținte) 

Nivel național – documente de politici relevante: 

Includeți aici denumirea legislației, al reglementărilor sau al unei strategii naționale relevante, 

direct legate de indicator.  

Informația trebuie să fie concretă, precisă și scurtă. 

De verificat si completat 

 

Obiective-țintă la nivel național: 

De completat 

- Legea nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 803 din 19.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 274 din 18.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei privind 

diveristatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015 - 2020 și a Planului de acțiuni 

pentru implementarea acesteia 

 

Nivel internațional - documente de politici relevante: 

De verificat și completat 

 

Convenția Națiunilor Unite privind Diversitatea Biologică a vizat înființarea (până în 2010 pentru 

zonele terestre și până în 2012 pentru zonele marine) și menținerea unor sisteme naționale și 

regionale cuprinzătoare, gestionate eficient și ecologic reprezentative ale ariilor protejate. În 

conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind Diversitatea Biologică, a fost adoptat Planul 

strategic pentru biodiversitate 2011-2020, care prevede ca până în 2020 cel puțin 17% din zonele 

de apă terestre și interioare și 10% din zonele de coastă și marine, în special zonele cu o 

importanță deosebită pentru biodiversitate și serviciile ecosistemice trebuie să fie conservate prin 

intermediul unor sisteme de arii protejate, reprezentative din punct de vedere ecologic și bine 

conectate, reprezentative ecologic și bine conectate, și sunt integrate în peisaje și peisaje marine 

extinse (ținta 11). Recomandarea 16 a celui de-al patrulea congres mondial privind parcurile 

https://www.unece.org/env/indicators.html
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naționale și zonele protejate (Caracas, 1992) a stabilit o țintă de 10% arii protejate pentru fiecare 

biom (tipul de ecosistem major). 

 

În 2003, miniștrii europeni de mediu de la Kiev au solicitat în 2015 crearea unei rețele ecologice 

paneuropene. 
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 Metodologia 

Metodologia de calcul al indicatorului (inclusive descrierea datelor utilizate)  

 

Este necesar ca acest indicator să aibă hărți ale zonelor desemnate și inventare ale tuturor ariilor 

protejate ale țării care să arate locația, dimensiunea, data înființării și regimul de protecție în 

conformitate cu legislația națională și cerințele internaționale relevante. Pentru comparații între țări, 

zonele protejate ar putea fi, de asemenea, grupate pe categoriile Uniunii Internaționale pentru 

Conservarea Naturii (UICN). Monitorizarea și actualizarea datelor ar trebui să se facă anual. 

Procentul ariilor protejate poate fi calculat după formula: 

 

Ponderea ariilor protejate (%) = (suprafața totală a ariilor protejate în hectare sau km2 / suprafața 

totală a țării în hectare sau km2) × 100. 

 

Metodologii și standarde convenite la nivel internațional: Uniunea Internațională pentru 

Conservarea Naturii (UICN) definește șase categorii de gestionare a ariei protejate care se 

încadrează în două grupuri. Zonele total protejate sunt menținute în stare naturală și sunt închise 

utilizărilor extractive. Acestea includ categoria I, rezervația naturală strictă / zona sălbăticie; 

Categoria II, Parcul Național; și Categoria III, Monumentul natural sau caracteristica. Zonele 

protejate parțial sunt gestionate pentru utilizări specifice (de exemplu, recreere) sau pentru a oferi 

condiții optime pentru anumite specii sau comunități. Acestea includ categoria IV, Zona de 

gestionare a habitatului / speciilor; Categoria V, Peisaj protejat / Peisaj marin; și categoria VI, arie 

protejată cu utilizarea durabilă a resurselor naturale. Această metodologie este utilizată din ce în ce 

mai mult pentru ecosistemele terestre, mai puțin pentru ecosistemele marine și cel puțin pentru 

ecosistemele de apă interioară. Ecosistemele de apă interioară sunt de obicei îngrădite cu pământ 

într-o clasificare terestră. Metodologia acestui indicator nu a fost standardizată. 

 

Ministerele de mediu din țările din Sud-Estul și Estul Europei, Caucaz și Asia Centrală colectează în 

general datele privind zonele protejate. Datele privind ariile protejate (numărul total, suprafața, 

locația și data creării) pe categorii naționale sunt publicate în rapoarte anuale de mediu, în rapoarte 

naționale privind starea biodiversității și în anuarele statistice din multe țări. În cooperare cu Centrul 

Mondial de Monitorizare al Conservării UNEP, Comisia Mondială a Uniunea Internațională pentru 

Conservarea Naturii (UICN) pentru Ariile Protejate întocmește Lista Zonelor Protejate a Națiunilor 

Unite, care furnizează numele, categoria UICN, locația, dimensiunea și anul de înființare a tuturor 

ariilor protejate care respectă definiția UICN, indiferent de de mărime și dacă au fost sau nu 

atribuite o categorie UICN pentru toate țările. Aceste informații sunt de asemenea incluse în baza de 

date mondială privind ariile protejate. Exemple bune sunt Sistemul european de informații despre 

natură, gestionat de Centrul de tematică european pentru diversitatea biologică (ETC / BD din Paris) 

pentru Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Rețeaua Europeană de Informații și Observare a 

Mediului (EIONET), care acoperă, în special, date despre habitate și site-uri compilate în cadrul 

Natura 2000 (directivele privind habitatele și păsările UE). 

 

Referințe la nivel international 

- Convenția privind diversitatea biologică: http://www.cbd.int; 
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- Planul strategic CBD pentru biodiversitate 2011-‐2020: 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 

- Ghid pentru categoriile de gestionare a ariilor protejate. Comisia UICN pentru parcurile 

naționale și zonele protejate, cu asistența Centrului Mondial de Monitorizare a Conservării. 

Uniunea internațională pentru conservarea naturii și a resurselor natural (UICN), Gland, 

Elveția; Cambridge, Marea Britanie, 1994: 

http://data.iucn.org/themes/wcpa/pubs/guidelines.htm; 

- Parcuri pentru viață: Raport al celui de-al patrulea congres mondial privind parcurile 

naționale și zonele protejate (UICN, 1995); 

- Lista Națiunilor Unite pentru Zonele Protejate, (UICN și UNEP / WCMC 2003): 

http://www.unep-‐wcmc.org/un-‐list-‐of-‐protected-‐areas_269.html; 

- Ecosisteme și bunăstare umană: cadru de evaluare. Evaluarea ecosistemelor din mileniu 

(2003) (ISBN 1-‐55963-‐403-‐0); 

- Beneficii dincolo de granițe: lucrările celui de-al cincilea congres mondial al parcurilor 

IUCN, UICN, 2005; 

- Directiva 92/43 / CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 

naturale, a faunei și florei sălbatice; 

- Directiva 2009/147 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind conservarea păsărilor sălbatice 

- Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE pentru biodiversitate 

până în 2020; SEC (2011) 541 final 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm); 

- Zonele protejate ale UICN: 

http://iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/pas_gpap/; 

- UNEP / World Conservation Monitoring Center: http://www.unep-‐wcmc.org/; 

- Comisia Mondială pentru Zonele Protejate: 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/; 

- Sistemul european de informații despre natură (EUNIS): http://eunis.eea.europa.eu/; 

- Parcuri naționale mondiale: http://www.world-‐national-‐parks.net/; 

- SEE: http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity; 

- EIONET: http://www.eionet.europa.eu/; 

- Categorii de gestionare a ariei protejate UICN / WCMC: http: //www.unep- wcmc.org/iucn-‐

protected-‐area-‐management-‐categories_591.html. 

Metodologia de completare a datelor lipsă:  

A se completa  

Datele pe care le utilizați pentru calculul indicatorului pot avea unele decalaje în timp pentru orice 

parametru. În acest caz, se poate de aplicat interpolarea, factorul de mediu sau alte metode statistice 

pentru completarea golurilor. Metoda aplicată pentru completarea datelor lipsă trebuie explicată 

aici. Furnizând acest tip de explicație, asigurați transparența datelor dvs., precum și precizia 

rezultatelor. Țineți cont de faptul că un alt specialist care va calcula indicatorul dvs., folosind 
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aceeași tehnică pentru a completa golurile, ar trebui să obțină rezultate similare cu ale dvs. 

Referințe la surse metodice  

Indicați în această secțiune orice publicație sau referință care explică metodologia de calcul al 

indicatorului dvs. 

Cerințele față de date și metodologie pentru calcularea indicatorului dat CEE ONU pot fi găsite 

în  Ghidul disponibil electronic al CEE-ONU https://www.unece.org/env/indicators.html . 

Dacă aveți o metodă specifică aplicată la nivel national trebuie să o descrieți în același mod cum 

este explicată în metodologia CEE ONU sau să furnizați un link cu referința științifică al acesteia.  

[Metoda empirică regională; Metoda analogică] 

 

Specificațiile privind datele  

Referință către sursele de date ale țării dvs. 

Pentru a asigura o transparență deplină a procesului și a rezultatelor calculului indicatorului, vă 

rugăm să consultați sursele de date utilizate. Transparența maximă va permite unui alt specialist să 

obțină rezultate similare ca ale dvs. utilizând datele dvs. Dacă datele dvs. sunt disponibile pe 

Internet, furnizați un link către acestea. În caz contrar, menționați denumirea oficială a sursei și a 

setului de date. 

 

 

Referințe la sursele internaționale de date 

În cazul în care aveți unele referințe internaționale la datele publicate fie de țările vecine, fie de 

organizațiile internaționale, puteți furniza linkurile acestora. 

 

 

  

Incertitudinile 

Incertitudinea metodică 

Această secțiune ar trebui să descrie incertitudinile pe care le-ați întâlnit în elaborarea metodologiei 

de calcul a indicatorului, precum și impactul acestora asupra rezultatelor. 

 

Dacă nu ați stabilit nici o incertitudine cu privire la metodologie, puteți specifica pur și simplu : 

“Incertitudinile nu au fost identificate”.  

[text] 

Incertitudinea cu privire la seturile de date 

Această secțiune ar trebui să descrie orice problemă referitor la relevanța datelor, inclusiv lacunele 

din seriile de date, valorile anormale sau incertitudinile asociate cu determinarea parametrilor, de 

https://www.unece.org/env/indicators.html
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exemplu, cuantificarea volumelor de captare a apei subterane. Deoarece majoritatea parametrilor 

utilizați pentru calcularea acestui indicator sunt direct măsurabili, în multe cazuri, incertitudinile 

asociate cu datele nu sunt indicate. 

[text] 

Incertitudini privind aplicabilitatea 

Acest câmp este relevant în special atunci când se utilizează estimări indirecte în locul valorilor 

reale ale indicatorilor pentru a răspunde la întrebările strategice. 

 

  

[text] 

 

 

Secțiunea II: Evaluarea indicatorului: 
 

Întrebarea/întrebările cheie:  

Întrebare-cheie la care răspunde indicatorul, de obicei în raport cu obiectivele stabilite în 

documente de politici existente. 

 

 

 

Mesaj cheie/concluzii de bază: 

Introduceți principalele concluzii din analiza dvs. Aceste concluzii trebuie să fie simple, ușor de 

înțeles, clare și informative. Ele trebuie să reflecte numai rezultatele finale ale analizei dvs., să 

răspundă la principala problema strategică și la aspectele strategice specifice (dacă există). 

Principalele concluzii ar trebui să constea în declarații factuale. De regulă, acestea includ 2-3 

puncte (sau paragrafe scurte).  Fiecare punct trebuie să fie constituite din 1-2 propoziții și nu un 

text lung sau fragmente ale raportului analitic.   

 

 

 

Figuri cheie – Aici trebuie să plasați o ilustrație (diagramă sau hartă), cu referință la fișierele 

corespunzătoare cu datele sursă, datele medii anuale, datele agregate și listele de control ale 

metadatelor. (utilizați șablonul Excel pentru grafice – seriile de date)  
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Textul analitic de bază 

 

 

 

 

 

Referințe în textul analitic principal 

Aici indicați sursele informațiilor, analizei etc. utilizate din alte publicații sau rapoarte. 

 

[text] 

 

Acțiuni suplimentare 

Acțiuni pe termen scurt 

Descrieți activitățile/acțiunile pentru acest indicator, planificate pe termen scurt (în prezent și în 

următorii ani).  

 

Acțiuni pe termen lung 

Descrieți activitățile pentru acest indicator, planificate pentru o perspectivă pe termen lung (între 5 

și 10 ani), bazate pe planuri și documente strategice.  

[text]  

  

 
 

 


