
Aviz la studiul preliminar
"ODM 7: Asigurarea durabilitliţii mediului"

Studiul reflecta în mare masură situatia reala privind stare a mediului in R.M. Partea lui
puternică este abordarea problemelor ecologice prin prisma celui mai acut fenomen social -
sarăcia. Influenta sarăciei asupra calitatii factorilor de mediu este neunivoca, dar in ansamblu
impactul asupra ecosistemelor este in creştere vadita. Mediul, resursele naturale, la randul lor,
devin o sursa esentiala de creştere economica şi diminuare a saraciei populatiei doar in cazul
gestionarii lor judicioase. Aceste idei sunt destul de convingator expuse in studiul preliminar.

Este destul de argumentat compartimentul integrarea principiilor dezvoltarii durabile in
politicile şi programele tarii, mai cu seama cand se face descrierea activitatilor din domeniul
silviculturii şi a protectiei solurilor. In cazul unor eforturi sustinute, creşterea suprafetei
padurilor pana la 15% in perioada de 10-12 ani pare a fi o sarcina reala. Mult mai complicata
este problema degradari şi pierderii treptate a celui mai important resurs natural - solurile.
Studiul demonstreaza cauzele şi contine propuneri de imbunatatire a situatiei.

Suprafata mica a ariilor protejate ne vorbeşte despre potentialul scazut al ecosistemelor
naturale de pastrare a resurselor ecologice şi propunerile de creştere a acestor arii sunt in
deplina corspundere cu sarcinile mileniului.

Imbunatatirea conditiilor de trai, salubrizarea teritoriului este 0 sarcina actuala şi pentru
locuitorii R.M. In studiu se mentioneaza problemele care cer ş solutionare urgenta: lichidarea
gunoiştilor spontane, introducerea sistemului de sortare a deşeurilor solide urbane, colectarea,
depozitarea şi prelucrarea deşeurilor refolosibile, gestionarea mai bila a deşeurilor toxice.

Alaturi de acesta, in studiu lipsesc informatii privind activitatile statului in vederea
asigurarii durabilitatii in mai multe directii prioritare:

1. Nu se indica din contul caror terenuri se va extinde sulprafata noilor paduri.
Problema este extrem de actuala in legatura cu privatizarea majoritatii terenurilor,
inclusiv a celor degradate şi aflate in zonele umede.

2. Acelaşi neajuns este şi in cazul propunerii de a largi suprafata ariilor naturale
protejate. Poate este cazul sa fie examinata posibilitatea transformarii in rezervatii
naturale a parcurilor silvice din preajma localitatilor (or. Chişinau - parcurile silvice
"Valea Gâştei", "Raşcani", altele).

3. Lipseşte informatia despre protectia şi conservarea unui component indisolubil al
ecosistemelor - lumii animale. Interzicerea vânatului, ca o cale de redresare a
situatiei, nu este prevazuta.

4. Nu stint analize sau date privind cheltuielile de energie la producere, PIB-ul obtinut
la o unite de energie. Conform studiului prezentat de echipa de sinteza, situatia se
imbunatateşte, insa in realitate au loc alte procese care necesita un studiu mai
aprofundat.

5. Datele privind emisiile gazelor de sera stint invechite, conditiile actuale fiind
schimbate radical.

6. Nu este inclus compartimentul alimentarii cu apa potabila.

Concluziile privind calitatea studiului prezentat nu coincid, in unele cazuri, cu cele ale
grupului de sinteza:

- Cantitatea şi regularitatea informatiei - bună
- Calitatea informatiei - insuficienta
- Analiza statistica - suficienta
- Statistica in elaborarea politicilor - suficienta



- Raportarea şi diseminarea informatiei - bună.

SUGESTII DE IMBUNATATlRE:

1. A elabora propuneri, cai reale de extindere a suprafetelor impadurite şi naturale
protejate de stat, din contul caror terenuri şi a zonelor naturale obtinute tintele puse.

2. A expune o viziune clara asupra conservari altei parti componente a ecosistemelor
naturale - lumea animala. Ce masuri, afara de extinderea ariilor protejate vor mai fi
intreprinse?

3. A completa studiul cu date recente despre PIB ce revine la o unitate de energie
consumata.

4. A include in studiu materiale obtinute in cadrul proiectului "Schimbarea climei" in
care contin informatii ample privind emisiile de CO2 şi altor gaze de sere. A se cauta
o alta modalitate de calcul a emisiilor de CO2 decât cea prezenta, care se bazeaza
doar pe datele privind importul de combustibili fosili.

5. A prezenta a relatare succinta privind implementarea in R.M. a Programului de
reconstructie şi imbunatatire a sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare.

6. A studia experienta de estimare a indicatorului ce tine de accesul populatiei la
dreptul de posesiune sigura, utilizata in alte tari şi a elabora metodologia proprie
ajustata la conditiile tarii noastre.

CONCLUZII:
In contextul general al realizari in R.M. a obiectivelor milenare pot fi trasate

urmatoarele concluzii:
1. Perioada diminuarii pressingului antropogen asupra naturii atestata de la inceputul

anilor 90 a luat sfarşit. Este observata clar creşterea volumului de emisii toxice in
aerul atmosferic, a cantitatii de deşeuri lichide şi solide deversate sau depozitate
inadecvat in mediul inconjurator. Ecosistemele naturale, agroecosistemele şi
ecosistemele urbane Stint supuse unor riscuri mult mai mari de degradare decat cel
din trecut.

2. Se observa o tendinta clara de revizuire a legislatiei ecologice in favoarea
liberalizarii activitatilor economice in zonele naturale, inclusiv cele protejate de stat
pre cum şi o ignorare a prevederilor legilor şi actelor normative in vigoare de catre
institutiile de stat şi companii. De rand cu reformele institutionale din ultimul timp
in domeniul protectiei mediului, aceasta submineaza esential activitatile de
conservare a ecosistemelor.

3. Este stopat procesul de creare a unui sistem national de monitoring integrat lara care
este complicat sa cunoşti situatia reala privind factorilor de mediu şi tendintele
schimbarilor viitoare.

4. Continua sa existe premise favorabile pentru cooperarea in domeniul mediului in
R.M. şi institutiile intemationale şi tarile donatoare. In scopul unor mai bune
finantari a activitatilor de ameliorare a situatiei ecologice, Guvemul R.M., prin
declararea lor in calitate de prioritate nationala, ar putea obtine un suport
suplimentar de peste hotare, inclusiv prin intermediul mecanismului "Proiecte de
mediu contra datorilor externe".
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