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Fișa pentru specificarea și evaluarea indicatorului 
 

Setul de Indicatori (dacă este cazul)  

Indicatorii regionali de mediu CEE ONU – 

D3 

Data [ZZ.LL.2018]  

Autor (………) 

Dacă completați acest format indicați numele Dvs., 

ca autor.  Pot fi specificați cîțiva co-autori. 

[Text] 

Titlul Indicatorului 

D3 – Păduri și alte terenuri împădurite 

 

 

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 suprafața totală a pădurilor și a altor terenuri împădurite, raportul dintre această 

suprafață și suprafața totală a țării și ponderea suprafețelor forestiere naturale și plantate, destinate 

producției, precum și destinate protecției solului și apei , servicii ecosistemice și biodiversitate. 

Unitatea de măsură 

Suprafețele forestiere sunt măsurate în mii de kilometri pătrați sau în mii de hectare; cote de păduri 

și terenuri împădurite și ponderea diferitelor categorii sunt oferite procentual. 

  

Justificarea indicatorului 

Scop: Indicatorul oferă o măsură a stării pădurilor și a altor terenuri împădurite dintr-o țară și arată 

tendințele de utilizare și protecție a acesteia. 

 

Pădurile sunt printre cele mai diverse și răspândite ecosisteme de pe Pământ și au multe funcții. 

Ele furnizează lemn și alte produse; oferă beneficii de recreere și servicii ecosistemice, inclusiv 

reglementarea regimurilor de sol și apă; sunt rezervoare pentru biodiversitate; și acționează ca 

rezervoare de dioxid de carbon. Supraexploatarea, fragmentarea, degradarea mediului și 

transformarea în alte tipuri de utilizare a terenului amenință multe resurse forestiere. Impactul 

activităților umane asupra creșterii și regenerarii pădurilor naturale este un motiv de îngrijorare. 

Indicatorul oferă informații cu privire la aspectele cantitative și calitative ale utilizării resurselor 

forestiere și protecția acesteia. 

 

(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 

- Codul nr. 887 din 21.06.1996 Codul silvic; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1186 din 28.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată; 

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

diversitatea 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 privind Comerțul Internațional cu Specii de Faună și Floră pe Cale de Dispariție 

(CITES); Convenția privind Conservarea Zonelor Umede de Importanță Internațională (Convenția 

Ramsar); Convenția privind Diversitatea Biologică (CDB-ul Națiunilor Unite); Convenția privind 

schimbările climatice; Convenția pentru combaterea deșertificării. Conferința Organizației 

Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare a adoptat Declarația Autoritară fără caracter juridic 

obligatoriu, dar învestită cu autoritate, a Principiilor pentru un consens global privind gestionarea, 

conservarea și dezvoltarea durabilă a tuturor tipurilor de păduri (Principiile pădurilor). În 

conformitate cu Convenția privind Diversitatea Biologică (CDB-ul Națiunilor Unite), a fost 

adoptat un Plan strategic pentru biodiversitate 2011-2020, care impune ca până în 2020, rata 

pierderii tuturor habitatelor naturale, inclusiv pădurile, să fie cel puțin la jumătate și unde este 

posibil apropiată de zero, iar degradarea și fragmentarea să fie redus semnificativ (Tinta 5). 

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

Metodologia de calcul al indicatorului (inclusive descrierea datelor utilizate)  

 

În culegerea de date și calcule, ar trebui să se utilizeze definițiile relevante stabilite de Organizația 

pentru Alimentație și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite (FAO) pentru Evaluarea Globală 

A Resurselor Forestiere (2015) și de Conferința Ministerială Privind Protecția Pădurilor În Europa 

(MCPFE). Pădurea este definită ca pământ care se întinde pe mai mult de 0,5 hectare cu copaci mai 

mari de 5 metri și acoperire cu coronament mai mare de 10 la sută sau copaci capabili să atingă 

aceste praguri in situ. Nu include terenuri care sunt predominant utilizate în terenuri agricole sau 

urbane. Din aceste zone clasificate ca păduri, se pot distinge zone care sunt pădure naturale sau 

plantate, zone destinate producției, precum și zone destinate protecției solului și apei, serviciilor 

ecosistemice și biodiversității. Definițiile desemnărilor zonelor forestiere pot fi găsite în glosarul 

acestui indicator. 

 

Datele sunt, în general, cuprinse în inventarele forestiere naționale și obținute prin eșantionarea de 

sondaje la sol, sondaje cadastrale, teledetecție sau o combinație a acestora. Frecvența evaluării este, 

în general, de cinci ani. 

 

Ponderea pădurilor din țara areacană se calculează folosind formula: 

 

Ponderea pădurilor din zona țării (%) = 

(Suprafața totală de pădure în mii de hectare sau km2 / suprafața totală a țării în mii 

de hectare sau km2) 

 

Metodologii și standarde convenite la nivel internațional: Evaluarea resurselor forestiere globale a 

Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite (FAO)  (2015); 

Principiile directoare stabilite în cadrul Conferințwi Ministerială Privind Protecția Pădurilor În 

Europa (MCPFE) pentru utilizarea indicatorilor pan-europeni pentru gestionarea durabilă a 

pădurilor; UE a introdus o procedură detaliată pentru monitorizarea pădurilor (a se vedea 

Regulamentul nr. 2152/2003). 

 

În țările din Sud-Estul și Estul Europei, Caucaz și Asia Centrală, agențiile sau ministerele forestiere 

colectează datele relevante și le transmit la baza de date globală multilingvă a Organizației pentru 

Alimentație și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite (FAOSTAT) și la baza de date 

electronică a Comitetului de experți pentru resurse forestiere temperate și boreale (TBFRA ) din 

FAO. Datele despre zona pădurilor și a statului său sunt publicate în mai multe țări în rapoarte 

anuale de mediu, în anuarele statistice naționale sau în anuarele de specialitate. 

 

Referințe la nivel international 

- Convenția Națiunilor Unite privind diversitatea biologică: http://www.cbd.int/; 

- UnitedNations CBD Planul strategic pentru Biodiversitate 2011-2020; 

http://www.cbd.int/sp/elements 

- Evaluarea resurselor forestiere temperate și boreale din 2000 ECE / FAO. Termeni și 
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definiții. Națiunile Unite. New York și Geneva, iulie 1997; 

- Resurse forestiere din Europa, CSI, America de Nord, Australia, Japonia și Noua Zeelandă 

(a țărilor industrializate din zone temperate / boreale). Contribuția ECE / FAO la Evaluarea 

globală a resurselor forestiere din anul 2000. Discurs principal. Națiunile Unite. New York 

și Geneva, 2000. (ЕСЕ / TIM / SP / 17); 

- Evaluarea resurselor forestiere globale: versiunea actualizată, 2005. Descrierea tehnică a 

tabelelor naționale de raportare în cadrul OLR -‐ 2005. Programul de evaluare a resurselor 

forestiere. Document de lucru nr.81. FAO. Roma, 2004; 

- Evaluarea resurselor forestiere globale 2010, Documentul forestier 163 FAO: 

http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/; 

- Unitatea de legătură MCPFE VIENNA. Informații de fundal pentru îmbunătățirea 

indicatorilor paneuropeani pentru gestionarea durabilă a pădurilor - MCPFE, expert la 

ședința de nivel 7 - 8 octombrie 2002, Viena, Austria; 

- Sisteme de gestionare durabilă a pădurilor. Aplicarea criteriilor paneuropene pentru 

gestionarea durabilă a pădurilor (Standardul portughez, NP4406 2003) MCPFE, 2003; 

- Programul de cooperare internațională pentru evaluarea și monitorizarea efectelor poluării 

aerului asupra pădurilor; 

- Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

noiembrie 2003 privind monitorizarea pădurilor și interacțiunea de mediu în Comunitate; 

- Carte verde privind protecția pădurilor și informațiile din UE: Pregătirea pădurilor pentru 

schimbările climatice SEC (2010) 163 final: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066: FIN: EN: PDF; 

- 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; 

- Politicile UE privind pădurile și pădurile: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm; 

- Păduri ECE: http://www.unece.org/forests.html; 

- FAOSTAT: http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=forestry; 

- Forest Europe - Conferință ministerială: http://www.mcpfe.org/; 

- Păduri ICP: Programul de cooperare internațional pentru evaluarea și monitorizarea efectelor 

poluării aerului asupra pădurilor: http://www.icp-forefores.org/Index.htm; 

- Forumul Națiunilor Unite pentru Păduri: http: //www.un.org/esa/forests/ 

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


Implementation of the Shared Environmental Information System principles and practices in the Eastern Partnership countries (ENI SEIS II East) 

 

 

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]  

  

 
 

 


