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MULŢUMIRI

Elaborarea „Raportului privind Sistemul național de inventariere a emisiilor de gaze
cu efect de seră în Republica Moldova” nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar
din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și suportul metodologic acordat de Agenția de Protecție a Mediului a Statelor Unite ale Americii
(EPA SUA).
Dorim să menționăm și contribuția membrilor Echipei naționale de inventariere a
emisiilor de GES pentru aportul substanțial care a condus la elaborarea acestui Raport.
Adițional, dorim să aducem mulțumiri dlui Gheorghe Chiriţă pentru redactarea tehnică a documentului, precum și dlui Igor Bercu pentru asistență în machetarea documentului.
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INTRODUCERE

• ajută echipa națională să aplice Ghidul Bunelor Practici și
managementul incertitudinilor în inventarierea emisiilor
naționale ale gazelor cu efect de seră (IPCC, 2000), Ghidul
Bunelor Practici pentru Sectorul Folosința Terenurilor, Schimbarea Categoriei de Folosință a Terenurilor și Silvicultură
(IPCC, 2003), Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor
naționale de gaze cu efect de seră (IPCC, 2006) și alte documente de îndrumare ale CONUSC privind pregătirea inventarelor naționale de GES;

„Raportul privind Sistemul național de inventariere în Republica Moldova” a fost elaborat în a doua jumătate a anului 2015
folosind ca punct de pornire șase șabloane elaborate de către
Agenția de Protecție a Mediului a Statelor Unite ale Americii (EPA
SUA)1.
Raportul oferă o documentare completă a fiecărei componente
importante ce ține de managementul procesului de inventariere
în Republica Moldova a emisiilor antropice de gaze cu efect de
seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, nereglementate de Protocolul de la Montreal.

• asigură transparență în aspectele ce ţin de funcţionarea Sistemului național de inventariere al Republicii Moldova; și

Avantajele șabloanelor predefinite (adaptate la circumstanţele
naţionale ale Republicii Moldova) sunt că acestea:

• facilitează îmbunătățirea inventarului în timp.
Cele șase șabloane predefinite pentru dezvoltarea Sistemului
național de inventariere în Republica Moldova sunt după cum
urmează:

• se axează pe documentarea informațiilor esențiale într-un
format concis și evită irosirea timpului pentru scrierea rapoartelor inutil de lungi;
• standardizează sarcinile ce urmează a fi realizate, fapt ce permite o analiză comparativă a sistemelor naționale de inventariere, precum și o comparare și contrapunere a rezultatelor
obținute de diferite țări;

1. Aranjamente instituționale pentru sistemul național de inventariere (în engI.: lA – Institutional Arrangements) – ajută
echipa națională de inventariere la evaluarea și documentarea aspectelor forte și slabe ale aranjamentelor instituționale
existente în vederea dezvoltării inventarului național al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse
sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon,
asigură continuitatea și integritatea acestuia, promovează
instituționalizarea procesului de inventariere și facilitează
prioritizarea viitoarelor îmbunătățiri.

• asigură situația când rolurile și responsabilitățile sunt înțelese;
• sunt adaptate la diferite nivele de capacitate națională;
• oferă un sistem obiectiv și eficient de identificare a priorităților
pentru îmbunătățiri ulterioare;
• servesc ca îndrumar și punct de pornire pentru echipa
națională în procesul de dezvoltare a viitoarelor inventare
naționale de GES;
1

www.epa.gov/climatechange/emissions/ghginventorycapacitybuilding
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2. Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor (în engl.: MDD – Methods and Data Documentation)
– ajută echipa naţională de inventariere la documentarea și
comunicarea originii metodologilor folosite, seturilor de date
de activitate și factorilor de emisie utilizați pentru estimarea
emisiilor sau sechestrărilor de GES; viitoarele echipe naţionale de inventariere se vor putea referi la șablonul completat
pentru fiecare categorie de sursă și sechestrare pentru a determina ce informații au fost colectate, cum au fost obținute
datele și ce metode de calcul au fost utilizate, precum și pentru a reproduce estimările emisiilor de GES.

4. Descrierea sistemului de arhivare (în engl.: AS – Archiving
System) – sistemul de arhivare reprezintă o componentă relativ necostisitoare, dar deosebit de importantă pentru sistemul național de inventariere durabil; sistemul de arhivare
permite reproducerea cu ușurință a estimărilor, asigură evitarea pierderii de date și informații și facilitează dezvoltarea inventarelor ulterioare de către personalul implicat în procesul
de inventariere.
5. Analiza categoriilor-cheie (în engl.: KCA – Key Category Analysis) – identifică categoriile de surse/ sechestrare,
care contribuie cel mai mult la emisiile totale naționale și
care, prin urmare, constituie obiectul prioritar al eforturilor de îmbunătățire; șablonul și instrumentul KCA sunt în
concordanță cu Ghidul Bunelor Practici și Managementul
Incertitudinilor în inventarierea emisiilor naționale ale GES
(IPCC, 2000).

3. Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al
calității (în engl.: QA/QC – Quality Assurance / Quality Control) – ghidează entitatea națională responsabilă de administrarea sistemului național de inventariere în crearea unui Plan
de asigurare a calității și control al calității într-o manieră costeficientă în vederea îmbunătățirii transparenței, consistenței,
comparabilității, caracterului complet și acurateței inventarului național al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, nereglementate de Protocolul de la Montreal;
șablonul include Liste de verificare cu procedurile QA/QC recomandate, care sunt potrivite pentru persoanele cu responsabilitate de management, precum Coordonatorul naţional al
inventarului de GES, Coordonatorul QA/QC, precum și pentru
Coordonatorii sectoriali.

6. Planul de îmbunătățire a inventarului național (în engl.: NIIP
– National Inventory Improvement Plan) – prezintă o sinteză
a concluziilor privind necesitățile de fortificare a capacităților
și descrie prioritățile specifice pentru viitoarele activități,
fiind bazate pe necesitățile de capacitate identificate ca urmare a completării primelor cinci șabloane; planul facilitează
îmbunătățiri continue ale inventarului.
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Informații de contact al reprezentantului instituţiei naţionale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES
Țara:

Republica Moldova

Adresa poștală:

Numele:
Funcția:
Organizația:

Țăranu Marius
Coordonator naţional al inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră
Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

Telefon:
E-mail:
URL:
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Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
+373 22 23 22 47
marius.taranu@clima.md
http://www.clima.md
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1. Aranjamente instituționale pentru Sistemul național de inventariere
1.1. Identificarea entității responsabile de managementul inventarului național de GES
Tabelul 1.1. Entitatea naţională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea inventarului naţional de GES
Entitatea națională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea inventarului
național de GES

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul
Mediului al Republicii Moldova

Numele punctului focal CONUSC și
instituția pe care o reprezintă

Descrieți aranjamentele existente între entitatea națională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea inventarului național
de GES și instituția reprezentată de punctul focal CONUSC

Ministerul Mediului (MM) al Republicii Moldova este autoritatea de stat responsabilă pentru elaborarea și promovarea
politicilor și strategiilor statului în domeniul protecției mediului, utilizării raționale a resurselor naturale și conservării
biodiversității.
În numele Guvernului Republicii Moldova, Ministerul
Mediului este responsabil pentru implementarea tratatelor
internaționale de mediu la care Republica Moldova este
parte (inclusiv a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor
Unite cu privire la schimbarea climei).
Ministrul Mediului deţine poziția de punct focal CONUSC.

Oficiul Schimbarea Climei de pe lângă Ministerul Mediului a fost desemnat cu responsabilitatea privind compilarea inventarului
național de GES prin Ordinul Nr. 21 din 11.02.2004 al ministrului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii
Moldova (reorganizat în anul 2005 în Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale, respectiv în anul 2009 în Ministerul Mediului).
În Anexa 1 al Ordinului nr. 21 din 11.02.2004, Cap. II, paragraful 7 (b) (v), se precizează că Oficiul Schimbarea Climei este responsabil de „facilitarea creării bazelor de date și sistemului informațional și de monitorizare a emisiilor gazelor cu efect de seră și
estimarea regulată și continuă a nivelului de emisii, inclusiv pregătirea rapoartelor de inventariere”.
De asemenea, rolul Oficiului Schimbarea Climei este menționat în Hotărârea Guvernului Nr. 141 din 24.02.2014 privind crearea
sistemului de statistică energetică.
În Anexă la HG 141 din 24.02.2014, Cap. 2.1, paragraful 3 (h), se precizează că Oficiul Schimbarea Climei este responsabil de
„elaborarea inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC și SF6) și indirect (NOx,
CO, NMVOC și SO2) de la șase sectoare-cheie (energie, procesele industriale, solvenții și utilizarea altor produse, agricultură,
folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură, precum și deșeuri)”.

Tabelul 1.2: Echipa națională de inventariere
Rolul
Coordonatorul național al inventarului de
gaze cu efect de seră

Numele

Organizația

Informații de contact

Marius Țăranu

Oficiul Schimbarea Climei,
Ministerul Mediului

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37, MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 22 23 22 47, E-mail: marius.taranu@clima.md

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul energie

Dr. șt. teh. Elena Bîcova

Institutul de Energetică al Academiei de
Științe a Moldovei

Str. Academiei nr. 5, biroul 443, MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94, E-mail: elena-bicova@mail.ru

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul procese industriale

Dr. șt. chim. Vladimir Brega

Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

Str. Academiei nr. 1, biroul 405, MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-19-18, E-mail: bregaradu@rocketmail.com

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul solvenți și utilizarea altor produse

Dr. șt. biol. Anatol Tărîță

Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei

Str. Academiei nr. 3, biroul 437, MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-89-38 sau +373-22-72-17-74, E-mail: ozonmd@mail.ru

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul agricultură

Dr. hab. șt.agr. Sergiu Coșman

Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii
în Zootehnie si Medicina Veterinara

comuna Maximovca, r-nul Anenii-Noi, MD 6525, Republica Moldova
Telefon: +373-22-35-93-57; +373-22-35-92-95, E-mail: sergiu_cosman@mail.ru

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul folosința terenurilor, schimbarea
categoriei de folosință a terenurilor și
silvicultură

Ion Talmaci

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Agenţia Moldsilva, Ministerul Mediului

Str. Calea Ieșilor nr. 69, MD 2069, Chișinău, Republic of Moldova
Telefon: +373-22-92-89-59, E-mail: iontalmaci@mail.ru

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul deșeuri

Dr. șt. chim. Tatiana Țugui

Biroul Prevenirea Poluării Mediului,
Ministerul Mediului

Str. Cosmonauților nr. 9, biroul 736, MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: +373-22-22−25−42, E-mail: tuguitatiana@ymail.com
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Rolul
Coordonatorul sistemului de arhivare a
datelor și documentelor

Numele

Organizația

Informații de contact

Marius Țăranu

Oficiul Schimbarea Climei,
Ministerul Mediului

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37, MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 22 23 22 47, E-mail: marius.taranu@clima.md

Coordonatorul sistemului de asigurare a
calității și control al calității (QA/QC)

Marius Țăranu

Oficiul Schimbarea Climei,
Ministerul Mediului

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37, MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 22 23 22 47, E-mail: marius.taranu@clima.md

Coordonatorul procesului de evaluare a
incertitudinilor

Marius Țăranu

Oficiul Schimbarea Climei,
Ministerul Mediului

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37, MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 22 23 22 47, E-mail: marius.taranu@clima.md

1.2. Descrierea rolurilor și aranjamentelor asociate cu dezvoltarea inventarului la nivel sectorial
Tabelul 1.3: Aranjamente instituționale în sectorul energie
Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Str. Academiei nr. 5, biroul 443,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94
E-mail: elena-bicova@mail.ru

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Acad., dr. hab.
șt. teh. Vitalii
Postolati

Str. Academiei nr. 5, biroul 408,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-53-88
E-mail: vpostolati@rambler.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Larisa Moraru

Str. Academiei nr. 5, biroul 421,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-72-80-62
E-mail: moraru-larisa@mail.ru

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Tatiana Kirillova

Str. Academiei nr. 5, biroul 439,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94
E-mail: kirillova_tanea@mail.ru

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Serghei Burțev

Str. Academiei nr. 5, biroul 443,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94
E-mail: sb2212@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Biroul Național de Statistică, Direcția statistica
industriei, energeticii și
construcțiilor

Str. Grenoble nr. 106,
MD 2019 Chișinău, Republica Moldova
Bulgac Svetlana,
Telefon: +373-22-40-30-55 sau
Șef direcție
+373-22-73-15-13,
E-mail: svetlana.bulgac@statistica.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului
BNS. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea nr. 412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, precum și Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul
la informație.

Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul energie, consultant responsabil
pentru categoriile: 1A3 Transporturi,
1A5 Altele, Aviația internațională și
Emisii de CO2 de la arderea biomasei

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Dr. șt. teh. Elena
Bîcova

Consultantul responsabil de compilarea
estimărilor pentru categoria 1A1 Industria energetică

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Consultantul responsabil de compilarea
estimărilor pentru categoria 1A2 Industria producătoare și construcții

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Consultantul responsabil de compilarea
estimărilor pentru categoria 1A4 Alte
sectoare

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Consultantul responsabil de compilarea
estimărilor pentru categoria 1B2 Emisii
fugitive de la țiței și gaze naturale

Furnizor de informație (Balanțele Energetice ale Republicii Moldova)

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]
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Rolul

Organizația

Furnizor de informație (consumul de
combustibili și volumul de energie
electrică și termică produs)

SA „Termoelectrica”
(subdiviziunea
„CET-2”)

Furnizor de informație (consumul de
combustibili, volumul produs de energie
electrică și termică și caracteristicile
tehnice ale centralei)

SA „Termoelectrica”
(subdiviziunea
„CET-2”)

Furnizor de informație (consumul de
combustibili, volumul produs de energie
electrică și termică și caracteristicile
tehnice ale centralei)

SA „Termoelectrica”
(subdiviziunea
„CET-1”)

Furnizor de informație (consumul de
combustibili, volumul produs de energie
termică și caracteristicile tehnice ale
centralelor termice)

SA „Termoelectrica”
(subdiviziunea
„Termoservice”)

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Vitalie Mîță,
inginer reglare
și desăvârșirea
tehnologiei

Str. Meșterul Manole nr. 3,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova
Telefon:+373-32-38-52-19
E-mail: mita_vitalie@yahoo.com

Inginer Oxana
Conțedailova

Str. Meșterul Manole nr 3,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-38-53-54

Inginer Tatiana
Comarova

Str. Vadului Vodă nr. 5,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-40-33-19

Inginer Oleg
Sărăteanu

Str. T. Vladimirescu nr. 6,
MD 2024, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-83-93-12

Inginer Serghei
Macarov

Str. Ștefan cel Mare nr. 168,
MD 3100, Bălți, Republica Moldova
Telefon: +373-231-53-365
E-mail: macarov_s@mail.ru

Furnizor de informație (consumul de
combustibili și volumul produs de
energie electrică și termică)

SA „CET-Nord”

Furnizor de informație (informaţii incluse
în Registrul de stat al transportului,
inclusiv numărul unităţilor de transport
pe tip de clase, vârstă, consum de
combustibili)

Î.S. „Centrul Resurselor
Informaţionale de Stat
„Registru”. Departamentul management proiecte
şi servicii

Ştefan Carauş

Str. Pușkin nr. 42, MD 2012, mun.
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-50-47-11
E-mail: caraus_s@registru.md

Furnizor de informație (consumul de
motorină pentru transportul naval)

Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

Ion Savițchi, șef,
Direcția analiză,
monitorizare
şi evaluare a
politicilor

Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 162,
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-82-07-19
Fax: +373-22-54-65-64
E-mail: ion.savitchi@mtid.gov.md
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Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului SA
„Termoelectrica”. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului SA
„Termoelectrica”. Drept Bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei subdiviziunii CET-1 a SA
„Termoelectrica”. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului
furnizorul de căldură SA „Termoelectrica”, subdiviziunea „Termoservice”. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului
„CET-Nord”. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului
Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat
„Registru”. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație. Pentru a oferi informaţia solicitată între Părţi
este încheiat un Contract de oferire a serviciilor.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Ministrului
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Drept bază legală
pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea Nr. 982
din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.
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Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului Î.S.
„Calea Ferată din Moldova”. Drept bază legală pentru solicitarea
și obținerea informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu
privire la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Ministrului Apărării. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la
informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului
Autorității Aeronautice Civile. Drept bază legală pentru solicitarea
și obținerea informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu
privire la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Președintelui
Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”. Drept bază legală
pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr. 982
din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Furnizor de informație (consumul de
combustibili și efectivul de locomotive,
vagoane și trenuri)

Întreprinderea de Stat
„Calea Ferată din Moldova”

Tatiana Bureac

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 48,
MD 2012, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: 373-22-83-41-55
Fax: +373-22-22-13-80
E-mail: bureac@railway.md

Furnizor de informație (consumul
de carburanți și lubrifianți în armata
națională a Republicii Moldova)

Ministerul Apărării, Serviciul ecologie și protecție
a mediului

Col. Mariana
Grama, șeful
serviciului

Șoseaua Hâncești nr. 84,
MD 2021, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-25-24-07
E-mail: mariana.grama@army.md

Autoritatea Aeronautică
Civilă

Vladimir Gorea,
Şef al Direcţiei
Economie şi
Analiză

Bd. Dacia nr. 80/2, MD 2026, Chișinău,
Republica Moldova,
Telefon: +373-22-52-91-52
Fax: +373-22-52-91-18
E-mail: vladimir.gorea@caa.gov.md

SA „Moldovagaz”

Victor Pasecinic

Str. Albișoara nr. 38, MD 2005, Chișinău,
Republica Moldova,
Telefon: +373-22-57-87-07 sau
+373-22-57-80-02
Fax: +373-22-22-00-02
E-mail: victor.pasecinic@moldovagaz.md

Furnizor de informație (importul și
exportul de combustibili)

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Sergiu
Bureacov,
Direcţia Tehnologii informaţionale

Str. Columna nr. 30, MD 2001, Chișinău,
Republica Moldova,
Telefon: +373-22-57-42-66
Fax: +373-22-27-30-61
E-mail: sergiu.bureacov@customs.gov.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului
General al Serviciului Vamal. Drept bază legală pentru solicitarea
și obținerea informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu
privire la accesul la informație.

Consultantul responsabil pentru aspectele de verificare și control al calității
(QC)

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Dr. șt. teh. Elena
Bîcova

Str. Academiei nr. 5, biroul 443,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94
E-mail: elena-bicova@mail.ru

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele de asigurare a calității (QA)

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Dr. șt. teh. Mihai
Tîrșu

Str. Academiei nr. 5, biroul 400,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-53-84,
Fax: +373-22-73-53-82
E-mail: tirsu.mihai@gmail.com, mtirsu@
ie.asm.md

Nu

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Furnizor de informație (consumul de
carburanți pentru transportul aerian
domestic și internațional, efectivul de
aeronave utilizat și numărul de zboruri
tur-retur)
Furnizor de informație (importul, consumul, tranzitul și pierderile tehnologice
de gaze naturale, parametrii rețelelor de
distribuție a gazelor naturale și a gazoductelor magistrale)
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Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Consultantul responsabil pentru aspectele de evaluare a incertitudinilor

Institutul de Energetică
al Academiei de Științe a
Moldovei

Dr. șt. teh. Elena
Bîcova

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]
Str. Academiei nr. 5, biroul 443,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94
E-mail: elena-bicova@mail.ru

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Tabelul 1.4: Aranjamente instituționale în sectorul procese industriale
Rolul

Organizația

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul procese industriale, consultant
responsabil de compilarea estimărilor
pentru categoriile: 2A Produse minerale,
2B Industria chimică, 2C Producerea
metalelor și 2D Alte produceri

Institutul de Ecologie și
Geografie al Academiei
de Științe a Moldovei

Consultant responsabil de compilarea
estimărilor pentru categoria 2F Consumul halocarburilor și SF6

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Dr. șt. chim.
Vladimir Brega

Str. Academiei nr. 1, biroul 405,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-94-48
sau +373-22-73-19-18
E-mail: bregaradu@rocketmail.com

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Institutul de Ecologie și
Geografie al Academiei
de Științe a Moldovei

Dr. șt. biol.
Anatol Tărîță

Str. Academiei nr. 1, biroul 405,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-89-38
sau +373-22-72-17-74
E-mail: ozonmd@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Furnizor de informație (Rapoartele
statistice PRODMOLD – Producția în
expresie naturală în industria Republicii
Moldova)

Biroul Național de
Statistică,
Direcția statistica
industriei, energeticii și
construcțiilor

Str. Grenoble nr. 106,
Svetlana Bulgac, MD 2019 Chișinău, Republica Moldova
șef direcție
Telefon: +373-22-40-30-55 sau
+373-22-73-15-13,
E-mail: svetlana.bulgac@statistica.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului BNS. Drept
bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr.
412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, precum și Legea nr. 982
din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Furnizor de informație (Raportul statistic
nr.1-ozon „Regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon”)

Biroul Național de
Statistică, Direcția
statistica agriculturii
și mediului, Serviciul
statistica mediului

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului BNS. Drept
bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr.
412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, precum și Legea nr. 982
din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Furnizor de informație (informații privind
producția anuală de ciment și clincher,
consumul materiei prime și resurselor
materiale adiționale)

Lafarge Ciment (MoldoOxana Ersov
va) S.A.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului General
Lafarge Ciment (Moldova) S.A. Drept bază legală pentru solicitarea și
obținerea informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Ludmila Lungu

Str. Grenoble nr. 106, MD 2019,
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-40-30-23
+373-22-73-75-42
E-mail: ludmila.lungu@statistica.md
Str. Viitorului nr. 1,
MD 5400, Rezina, Republica Moldova,
Telefon: +373-254-55-500
Fax: +373-254-55-549
E-mail: oxana.ersov@lafargeholcim.com
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Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Maxim Vasiliev

Str. Uzinelor nr. 104,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-40-58-88,
+373-22-40-58-54
Fax: +373-22-47-43-21, +373-22-47-43-63
E-mail: maconag@yandex.ru

Inginer SPT
V. Zubovici

Str. Transnistria nr. 20,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-47-39-26/34,
Fax: +373-22-47-38-70, +373-22-47-39-46
E-mail: office@glass.md

Director General
Oleg Baban

Str. Uzinelor nr. 201,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-89-58-04,
+373-22-47-24-64
Fax: +373-22-89-58-01
E-mail: gcc@gcc.md

Furnizor de informație (informații privind
producția anuală de cărămidă și argilă
expandată și consumul materiei prime)

Combinatul de materiale de construcții
„MACON” S.A.

Furnizor de informație (informații privind
producția anuală de sticlă și consumul
materiei prime)

Î.S. „Fabrica de sticlă
din Chișinău”

Furnizor de informație (informații privind
producția anuală de sticlă și consumul
materiei prime)

Întreprinderea mixtă
„Glass Container
Company” S.A.

Furnizor de informație (informații privind
cantitatea extrasă a minereurilor nemetalifere calcaroase destinate utilizării în
calitate de materie primă în procesele
industriale în care este practicată arderea pietrei de var în cuptor)

Adriana Curcubet,
Agenția pentru Geolospecialist sugie și Resurse Minerale perior,
Direcţia Geologie

Furnizor de informație (informații privind
producerea de mixturi asfaltice pe bază
de bitum (beton asfaltic) pentru lucrări
de drumuri și poduri)

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor al Republicii
Moldova

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156,
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-75-14-38
Fax: +373-22-73-08-63,
E-mail: agrm@agrm.gov.md sau adriana.
curcubet@agrm.gov.md

Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului General al
Combinatului de materiale de construcții „MACON” S.A. Drept bază legală
pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr. 982 din
11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului General
Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”. Drept bază legală pentru solicitarea
și obținerea informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la
accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului General
al Întreprinderii mixte „Glass Container Company” S.A. Drept bază legală
pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr. 982 din
11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la
informație.

Ion Savițchi, Şef,
Direcția analiză,
monitorizare
şi evaluare a
politicilor

Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 162,
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-82-07-19
Fax: +373-22-54-65-64
E-mail: ion.savitchi@mtid.gov.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Ministrului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la
informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului General al Serviciului Vamal. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului Asociației Obștești a
Frigotehniștilor din Republica Moldova. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu
privire la accesul la informație.

Furnizor de informație (importul și
exportul de produse industriale, inclusiv
echipamente frigorifice și freoni)

Serviciul Vamal al
Republicii Moldova

Angela
Timuța

Str. Columna nr. 30,
MD 2001, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-57-42-61
Fax: +373-22-27-30-61
E-mail: vama@customs.gov.md sau angela.
timuta@customs.gov.md

Furnizor de informație (informații privind ponderea diferitor agenți frigorifici
încorporați în echipamentul frigorific
și de condiționarea aerului importat în
Republica Moldova)

Asociația Obștească a
Frigotehniștilor
din Republica Moldova

Vasile
Cartofeanu,
Director

Str. Studenților nr. 9/6, biroul 204,
MD 2045, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-32-17-16 sau
+373-22- 50-99-30
Fax: +373-22-50-99-40
E-mail: vcartofeanu@mail.utm.md

1-7

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere

Rolul

Furnizor de informație (importul de
echipamente frigorifice și freoni)

Organizația

S.C. ECOLUX S.R.L.

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

str. 31 August 1989 nr. 79/1 ap.29,
MD 2012, Chișinău, Republica Moldova,
Mihai Zagorodnîi Telefon: +373-22-50-03-99 sau
+373-22-50-09-63, +373-22-50-09-64
www.ecolux.md

Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului S.C. ECOLUX S.R.L.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului S.C. FRIGOIND SRL.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

S.C. FRIGOIND SRL

Teodor Anghel

Str. Romana nr. 4/1, ap.56,
Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-92-85-17,
+373-22-47-37-16, +373-22-47-04-30,
E-mail: frigoind@mtc.md

Furnizor de informație (importul de
echipamente frigorifice și freoni)

FRIO-DINS SRL

Arcadie
Cojocari

Str. Florilor nr. 1,
MD 2068, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon/Fax: +373-22-49-01-32,
E-mail: dcojocar@mtc.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului FRIO-DINS SRL.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Furnizor de informație (importul de
echipamente frigorifice și freoni)

S.C. DINA COCIUG
S.R.L.

Cociug Mihail

Bd. Dacia, 38/7
MD-2062, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 (22) 66 40 00
E-mail: cociug@dina.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului S.C. DINA COCIUG
S.R.L. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

YORK REFRIGERENT
S.R.L.

Sergiu Baltaga

Str. M. Kogălniceanu nr. 22, of. 9
MD 2001, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-22-60-16;
Tel: 373-22-27-39-43
E-mail: yorkref@mtc.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului YORK REFRIGERENT S.R.L.. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

I.C.S RED UNION
FENOSA S.A.

Lilian Cernolevckii,
Departamentul
calitate și mediu
ambiant

Str. A. Doga nr. 4,
MD 2024, Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373-22-431-360
E-mail: LCernolevckii@UFMoldova.com

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului I.C.S RED UNION
FENOSA S.A. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

N. Melnicenco

Str. Vasile Alecsandri nr. 78,
MD 2012, Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373-22-22-22-70, +373-22-25-33-96
Fax: +373-22-25-31-42
E-mail: melnicenco@moldelectrica.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului Î.S. „Moldelectrica”.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

V. Carp

Str. Vasile Alecsandri nr. 2,
MD 2009, Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373 22 729 907, +373 22 268 806
+373 22 268 818; Fax. +373 22 738 781;
E-mail: office@ms.gov.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Ministrului Sănătății. Drept bază
legală pentru solicitarea și obținerea informației servește Legea nr. 982
din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Furnizor de informație (importul de
echipamente frigorifice și freoni)

Furnizor de informație (importul de
echipamente frigorifice și freoni)
Furnizor de informație (informații privind
numărul și capacitatea instalațiilor
electrice de tensiune înaltă în care se
utilizează în calitate de gaz izolator
hexafluorul de sulf și perfluocarburile)
Furnizor de informație (informații privind
numărul și capacitatea instalațiilor
electrice de tensiune înaltă în care se
utilizează în calitate de gaz izolator
hexafluorul de sulf și perfluocarburile)
Furnizor de informație (informații privind
importul de aerosoli presurizați dozați
pentru inhalare, substanța propulsoare
pe baza de HFC-uri)

Î.S. „Moldelectrica”

Ministerul Sănătății
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Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului J.V. „Efes Vitanta
Moldova Brewery” JSC. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la
informație.

Rolul

Organizația

Furnizor de informație (informații privind
volumul de bere produs)

J.V. „Efes Vitanta Moldova Brewery” JSC

Furnizor de informație (informații
privind numărul unităților de transport
înregistrate în Republica Moldova, în
conformitate cu datele de evidență ale
Registrului de Stat al Transportului)

Î.S. „Centrul Resurselor
Informaţionale de Stat
„Registru”. DepartaŞtefan Carauş
mentul management
proiecte şi servicii

Str. Pușkin nr. 42, MD 2012, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Telefon: +373-22-50-47-11
E-mail: caraus_s@registru.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele ministrului Tehnologiei Informației
și Comunicațiilor. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la
informație.

Consultantul responsabil pentru aspectele de verificare și control al calității
(QC)

Institutul de Ecologie și
Geografie al Academiei
de Științe a Moldovei

Dr. șt. chim.
Vladimir Brega

Str. Academiei nr. 1, biroul 405,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-94-48
sau +373-22-73-19-18
E-mail: bregaradu@rocketmail.com

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Dr. ing. Natalia
Begleț

Str. 31 August 1989 nr. 78,
corpul de studii nr. 2
MD2004, Chișinău, Republica Moldova,
Tel: +373-22-237-282
E-mail: natalia.beglet@gmail.com

Nu

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Dr. șt. chim.
Vladimir Brega

Str. Academiei nr. 1, biroul 405,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-94-48
sau +373-22-73-19-18
E-mail: bregaradu@rocketmail.com

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele de asigurare a calității (QA)

Universitatea Tehnică
din Moldova

Consultantul responsabil pentru aspectele de evaluare a incertitudinilor

Institutul de Ecologie și
Geografie al Academiei
de Științe a Moldovei

Liudmila Mazur

Str. Uzinelor nr. 167,
MD 2023, Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373-22-88-52-52,
Fax: +373-22-42-82-00
E-mail: liudmila.mazur@md.anadoluefes.com

Tabelul 1.5: Aranjamente instituționale în sectorul solvenții și utilizarea altor produse
Rolul

Organizația

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul solvenți și utilizarea altor produse,
concomitent – consultant responsabil de
compilarea estimărilor pentru categoriile:
3A Aplicarea vopselelor, 3B Degresarea
și curățarea chimică, 3C Producerea și
procesarea produselor chimice și 3D Alte
utilizări ale solvenților

Institutul de Ecologie
și Geografie al Academiei de Științe a
Moldovei

Contacte
[Nume]

Dr. șt. biol.
Anatol Tărîță

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Str. Academiei nr. 3, biroul 437,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-89-38
sau +373-22-72-17-74
E-mail: ozonmd@mail.ru
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Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Da

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță
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Rolul

Furnizor de informație (Rapoartele statistice PRODMOLD – Producția în expresie
naturală în industria Republicii Moldova)

Organizația
Biroul Național de
Statistică, Direcția
statistica industriei, energeticii și
construcțiilor

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului BNS.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea Nr. 412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, precum
și Legea Nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Angela
Timuța

Str. Columna nr. 30,
MD 2001, Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-57-42-61
Fax: +373-22-27-30-61
E-mail: vama@customs.gov.md sau
angela.timuta@customs.gov.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului General
al Serviciului Vamal. Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea
informației servește Legea Nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Str. Grenoble nr. 106, MD 2019,
Bulgac Svetlana, Chișinău, Republica Moldova
șef direcție
Telefon: +373-22-40-30-55
sau +373-22-73-15-13,
E-mail: svetlana.bulgac@statistica.md

Furnizor de informație (importul și exportul
de solvenți)

Serviciul Vamal al
Republicii Moldova

Consultantul responsabil pentru aspectele
de verificare și control al calității (QC)

Institutul de Ecologie
și Geografie al Academiei de Științe a
Moldovei

Dr. șt. biol.
Anatol Tărîță

Str. Academiei nr. 3, biroul 437,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-89-38
sau +373-22-72-17-74
E-mail: ozonmd@mail.ru

Consultantul responsabil pentru aspectele
de asigurare a calității (QA)

Universitatea Tehnică
din Moldova, Departamentul de Management al Calității

Conf. Dr. ing.
Andrei Chiciuc,
șef departament

Str. 31 August 1989, nr. 78, corpul de
studii nr. 2, MD 2004, Chișinău, Republica
Moldova,
Tel: +373-22-237-619
E-mail: 4chiciuc@gmail.com

Nu

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele
de evaluare a incertitudinilor

Institutul de Ecologie
și Geografie al Academiei de Științe a
Moldovei

Dr. șt. biol.
Anatol Tărîță

Str. Academiei nr. 3, biroul 437,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-89-38
sau +373-22-72-17-74
E-mail: ozonmd@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Tabelul 1.6: Aranjamente instituționale în sectorul agricultură
Rolul

Organizația

Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul agricultură, concomitent – consultant
responsabil de compilarea estimărilor pentru
categoriile: 4A Fermentarea enterică și 4B
Managementul dejecțiilor animaliere

Institutul ȘtiințificoPractic de Biotehnologii in Zootehnie și
Medicină Veterinară

Consultant responsabil de compilarea
estimărilor pentru categoria 4D Solurile
agricole

Universitatea Agrară
de Stat din Moldova

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Dr. hab. șt. agr.
Sergiu Coșman

Comuna Maximovca, r-nul Anenii Noi,
MD 6525, Republica Moldova
Telefon: +373-22-35-93-57;
+373-22-35-92-95
E-mail: sergiu_cosman@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Dr. șt. agr.,
conferențiar
universitar
Ion Bacean

Str. Mirceşti nr. 44, MD2049,
Chișinău, Republica Moldova
Telephone: +373-22-432-198.
Email: i.bacean@mail.uasm.md

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță
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Rolul

Organizația

Furnizor de informație (Rapoartele statistice Nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de
uz fitosanitar și introducerea fertilizanților
chimici și naturali”, Nr. 29-AGR „Producția
obținută la culturile recoltate pe toată
suprafața însămânțată”)

Biroul Național de
Statistică, Direcția
statistica agriculturii
și mediului, Secția
statistica agriculturii

Furnizor de informație (Rapoartele statistice Nr. 6 „Efectivul animalelor și păsărilor
în gospodăriile populației”, Nr. 15-AGR
„Efectivul de animale”, Nr. 24-AGR “Starea
sectorului zootehnic”)

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului BNS.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea nr. 412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, precum
și Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Maria Chiperi

Str. Grenoble nr. 106, MD 2019,
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-40-30-23
+373-22-72-77-32
E-mail: maria.chiperi@statistica.md

Biroul Național de
Statistică, Direcția
statistica agriculturii
și mediului, Secția
statistica agriculturii

Rodica
Boinștean

Str. Grenoble nr. 106, MD 2019,
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-40-30-23
+373-22-72-77-32
E-mail: rodica.boistean@statistica.md

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către
managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele Directorului BNS.
Drept bază legală pentru solicitarea și obținerea informației servește
Legea nr. 412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială, precum
și Legea nr. 982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Consultantul responsabil pentru aspectele
de verificare și control al calității (QC)

Institutul ȘtiințificoPractic de Biotehnologii în Zootehnie și
Medicină Veterinară

Dr. hab. șt. agr.
Sergiu Coșman

Comuna Maximovca, r-nul Anenii Noi,
MD 6525, Republica Moldova
Tel: +373-22-35-93-57; +373-22-35-92-95
E-mail: sergiu_cosman@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele
de asigurare a calității (QA) pentru categoria 4D Solurile agricole

Institutul de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului
„Nicolae Dimo”

Dr. șt. agr., conf.
cerc. Tamara
Leah

str. Ialoveni nr. 100, et. I, MD 2070,
Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 28 48 43, 28 48 62,
Fax: +373 22 28 48 55
E-mail: tamaraleah09@gmail.com

Nu

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele de asigurare a calității (QA) pentru
Categoriile 4A Fermentarea enterică și 4B
Managementul dejecțiilor animaliere

Universitatea Tehnică
din Moldova

Prof., dr. hab.
șt. agr. Nicolae
Bucătaru,

Str. Mircești nr. 8/1, ap.71,
Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-43-21-50
E-mail: bucataru_n@yahoo.com

Nu

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele
de evaluare a incertitudinilor

Institutul Științifico
- Practic de Biotehno- Dr. hab. șt. agr.
logii în Zootehnie și
Sergiu Coșman
Medicină Veterinară

Comuna Maximovca, r-nul Anenii Noi,
MD 6525, Republica Moldova
Tel: +373-22-35-93-57; +373-22-35-92-95
E-mail: sergiu_cosman@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea serviciilor de consultanță

Tabelul 1.7: Aranjamente instituționale în sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură
Rolul

Organizația

Agenția „Moldsilva”,
Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul folosința terenurilor, schimbarea caInstitutul de Certegoriei de folosință a terenurilor și silvicultură, concomitent – consultant responsabil
cetări și Amenajări
de compilarea estimărilor pentru categoriile 5A Terenuri silvice și 5F Alte terenuri
Silvice

Contacte
[Nume]
Ion Talmaci,
vice - director
tehnic
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Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]
Str. Calea Ieșilor nr. 69,
MD 2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-92-89-59
Fax: +373-22-59-33-51
E-mail: iontalmaci@mail.ru

Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]
Da

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Angajat prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]

str. Mirceşti nr. 42,
MD 2049, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-43-28-09
Fax: +373-22-31-23-01
Email: v.svecla@mail.ru, v.sfecla@uasm.md

Da

Angajat prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Organizația

Contacte
[Nume]

Universitatea Agrară
de Stat din Moldova,
Catedra Silvicultură
și Grădini Publice

Victor Sfeclă,
lector superior

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 5B Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole lucrate, în special subcategoria 5B1.2.
Schimbările anuale în rezervele de carbon din solurile minerale

Institutul de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului
„Nicolae Dimo”

Prof., dr. hab.
șt. agr., Valerian Cerbari, șef
laborator

str. Ialoveni nr. 100, et. I,
MD 2070, Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-28-48-43, +373-22-28-48-62,
Fax: +373-22-28-48-55
E-mail: valerian-cerbari@rambler.ru, vcerbari@gmail.com , cerbari@bk.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 5B Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole lucrate, în special subcategoria 5B1.2.
Schimbările anuale în rezervele de carbon din solurile minerale

Institutul de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului
„Nicolae Dimo”

Dr. șt. agr.,
conf. cerc.
Tamara Leah,
vice-director
științific

str. Ialoveni nr. 100, et. I,
MD 2070, Chișinău, Republica Moldova,
Tel: +373 22 28 48 43, 28 48 62,
Fax: +373 22 28 48 55
E-mail: tamaraleah09@gmail.com

Da

Angajată prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoriile 5C Pajiști și 5D
Terenuri umede

Agenția „Moldsilva”,
Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice

Dr. șt. biol.
Aliona Miron,
secretar
științific

Str. Calea Ieșilor nr. 69,
MD 2069, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-93-12-02
Fax: +373-22-59-33-51
E-mail: aliona_miron@yahoo.com

Da

Angajată prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată de către managerul
Oficiului Schimbarea Climei pe numele
Directorului BNS. Drept bază legală
pentru solicitarea și obținerea informației
servește Legea Nr. 412 din 09.12.2004
cu privire la statistica oficială, precum și
Legea Nr. 982 din 11.05.2000 cu privire
la accesul la informație.

Nu

Informația este solicitată de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Rolul

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 5B Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole lucrate, în special subcategoriile 5B1.1
Terenuri agricole lucrate acoperite cu vegetație lemnoasă și 5B2 Terenuri convertite
în terenuri agricole lucrate și 5E Terenurile localităților

Furnizor de informație (Raport statistic nr. 2-LIV-VII „Înființarea și defrișarea
plantațiilor multianuale, producerea materialului săditor”)

Biroul Național de
Statistică, Direcția
statistica agriculturii
și mediului, Serviciul
statistica mediului

Str. Grenoble nr. 106,
Ludmila Lungu, MD2019, Chișinău, Republica Moldova
șef al serviTelefon: +373-22-40-30-23
+373-22-73-75-42
ciului
E-mail: ludmila.lungu@statistica.md

Furnizor de date (Raport statistic privind lucrările de cultură a pădurilor [Formularul
1 G.S.]; Raport statistic privind starea de sănătate a pădurilor [Formularul 2 GS];
Raport statistic privind eliberarea masei lemnoase, lucrările de îngrijire a pădurilor și
folosințele accesorii [Formularul 3GS]; Raport statistic privind cazurile de incendiere
a pădurilor [Formularul 4 GS]; Bilanțul funciar al terenurilor gestionate de Agenția
„Moldsilva” [Formularul 22]; Raport privind suprafețele despădurite/ defrișate trecute
la altă categorie de folosință; Raport privind starea de pază a pădurilor; Evidența de
stat a fondului forestier; Amenajamente silvice [Partea III: Evidențe de amenajament
silvic]; Raport privind suprafața pădurilor și altor categorii de terenuri silvice pe care
s-au aplicat fertilizanți pe bază de azot; Raport privind suprafața pădurilor și altor
categorii de terenuri silvice care s-au ameliorat prin aplicarea de calcar și dolomită)

Agenția „Moldsilva”,
Direcția Fond Forestier, Arii Protejate,
Pază și Protecție

Petru Rotaru,
șef direcție
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Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124,
Chișinău, Republica Moldova
Tel: +373-22-27-23-06, +373-22-272-425;
Fax: +373-22-27-73-45
E-mail: petru.rotaru@moldsilva.gov.md

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Participări la întruniri privind elaborarea
inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Furnizor de date [Cadastrul funciar conform situației la 1 ianuarie a anului de raportare (Nota explicativă)]

Agenția Relații Funciare și Cadastru,
Direcția Cadastrul
bunurilor imobiliare

Octavian
Mocreac, consultant principal

Str. Pușkin nr. 47, Chișinău, Republica
Moldova
Tel: +373-22-88-12-55; +373-22-88-12-63
Fax: +373-22-22-63-73
E-mail: octavian.mocreac@arfc.gov.md,
info@arfc.gov.md, omocreac@mail.ru

Nu

Informația este solicitată de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Furnizor de date (Raport privind suprafața pădurilor și altor categorii de vegetație forestieră afectate de incendii [pentru terenurile negestionate de Agenția „Moldsilva”];
Raport privind tăierile ilicite în păduri și alte tipuri de vegetație forestieră; Raport
privind volumul masei lemnoase aprobat spre recoltare)

Inspectoratul Ecologic de Stat, Direcție
Inspectare florăfaună

Daniel Zugravu, șef direcție

Str. Cosmonauților nr. 9, MD2005, Chișinău,
Republica Moldova
Telefon: +373-22-22-69-41
Fax: +373-22-22-69-15
E-mail: ies@mediu.gov.md

Nu

Informația este solicitată de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Consultantul responsabil pentru aspectele de verificare și control al calității (QC)

Agenția „Moldsilva”,
Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice

Ion Talmaci,
vice - director
tehnic

Str. Calea Ieșilor nr. 69,
MD 2069, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-92-89-59
E-mail: iontalmaci@mail.ru

Da

Angajat prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele de asigurare a calității (QA)

Agenția „Moldsilva”,
Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice, Serviciul
prognoză, monitorizare, programe și
strategii

Str. Calea Ieșilor nr. 69,
Liliana Şpitoc, MD 2069, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-92-89-56
șefa Serviciului E-mail: icaspiu@starnet.md, liliana.spitoc@
yahoo.com

Nu

Angajată prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Consultantul responsabil pentru aspectele de evaluare a incertitudinilor

Agenția „Moldsilva”,
Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice

Ion Talmaci,
vice - director
tehnic

Da

Angajat prin contract pentru acordarea
serviciilor de consultanță

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Str. Calea Ieșilor nr. 69,
MD 2069, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-92-89-59
E-mail: iontalmaci@mail.ru

Tabelul 1.8: Aranjamente instituționale în sectorul deșeuri
Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul
deșeuri, concomitent – consultant responsabil
de compilarea estimărilor pentru categoria 6A
Depozite de deșeuri menajere solide

Biroul Prevenirea Poluării Mediului, Ministerul
Mediului

Dr. șt. chim.
Tatiana Țugui,
manager de
oficiu

Str. Cosmonauților nr. 9., biroul 736,
MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373-22-22-25-42
E-mail: tuguitatiana@ymail.com

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de
consultanță

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 6B Tratarea apelor uzate

Proiectul GIZ “Modernizarea serviciilor publice
locale în RM”, Compania
GOPA „Planificarea și
programarea regională”

Tamara Guvir,
manager sectorial „Managementul deșeurilor
solide”

Str. Bulgară nr. 31A, MD 2001, Chișinău,
Republica Moldova
Telefon: +373-22-226-543
Fax: +373-22-226-543
E-mail. tamara.guvir@gopa.de, tamara.
guvir@gmail.com

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de
consultanță
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Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Furnizor de informație (Rapoartele statistice
Nr.1 - deşeuri toxice „Formarea, utilizarea și
neutralizarea deșeurilor toxice”, Nr.2 - deşeuri
„Formarea, utilizarea deșeurilor”)

Biroul Național de Statistică, Direcția statistica
agriculturii și mediului,
Serviciul statistica mediului

Ludmila Lungu,
șef al serviciului

Consultantul responsabil pentru aspectele de
verificare și control al calității (QC)

Biroul Prevenirea Poluării Mediului, Ministerul
Mediului

Dr. șt. chim.
Tatiana Țugui,
manager de
oficiu

Consultantul responsabil pentru aspectele de
asigurare a calității (QA)

Consultant independent

Ludmila Gofman

Consultantul responsabil pentru aspectele de
evaluare a incertitudinilor

Biroul Prevenirea Poluării Mediului, Ministerul
Mediului

Dr. șt. chim.
Tatiana Țugui,
anager de oficiu

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]

Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES
[Da/Nu]

Comentarii
[Aranjamente instituționale]

Nu

Informația este solicitată printr-o scrisoare oficială adresată
de către managerul Oficiului Schimbarea Climei pe numele
Directorului BNS. Drept bază legală pentru solicitarea și
obținerea informației servește Legea Nr. 412 din 09.12.2004
cu privire la statistica oficială, precum și Legea Nr. 982 din
11.05.2000 cu privire la accesul la informație.

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de
consultanță

Nu

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de
consultanță

Da

Angajată prin contract pentru acordarea serviciilor de
consultanță

Str. Grenoble nr. 106, MD 2019,
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-40-30-23
+373-22-73-75-42
E-mail: ludmila.lungu@statistica.md
Str. Cosmonauților nr. 9., biroul 736,
MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: +373-22-22−25−42
E-mail: tuguitatiana@ymail.com
Mobile:+373-69-062-339
E-mail: ludmila.gofman@gmail.com
Str. Cosmonauților nr. 9., biroul 736,
MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: +373-22-22−25−42
E-mail: tuguitatiana@ymail.com

1.3. Îmbunătățiri potențiale
Tabelul 1.9: Îmbunătățiri potențiale în structura de management al Sistemului național de inventariere
Sector
General

Aspectele forte în structura de management al SNI

Îmbunătățiri potențiale în structura de management al SNI

Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere ar fi după cum urmează:
•

•

•
•
•

•

Pe parcursul anului 2016 este anticipată crearea prin Hotărâre de Guvern a Sistemului
național de raportare către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei (SNR-CONUSC), care urmează a fi constituit în scopul implementării şi
realizării prevederilor CONUSC (Hotărârea Parlamentului nr. 404-XIII din 16 martie 1995
„Pentru ratificarea CONUSC”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 27 aprilie 1995,
Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES cu o
nr. 23), Protocolului de la Kyoto la CONUSC (Legea nr. 29 din 13.02.2003 pentru aderarea
bogată experienţă acumulată pe parcursul anilor 1997-2015, începând cu primul ciclu de inventariere a emisiilor de GES
Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la CONUSC, Monitorul Oficial al Republicii
realizat în cadrul Primei Comunicări Naţionale a Republicii Moldova către CONUSC (1997-2000) şi terminând cu ultimul ciclu Moldova nr. 48 din 18 martie 2003, art. 193), precum şi în scopul implementării şi realizării
de inventariere realizat în procesul de pregătire a Primului Raport Bienal al Republicii Moldova către CONUSC (2014-2015); prevederilor Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru
Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în rapoartele şi publicaţiile
implementarea acesteia (Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014, Monitorul
statistice sectoriale, naţionale şi internaţionale;
Oficial al Republicii Moldova din 6 mai 2014, nr. 104-109, art. 328) (în special a Obiectivului specific 1 „Asigurarea condiţiilor de bună guvernare şi eficientizare a potenţialului
Existența unor studii naționale în domenii sectoriale variate, care admit posibilitatea trecerii în viitorul apropiat la utilizarea
instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului pentru atingerea obiectivelor
unor metodologii de calcul de nivel mai înalt în inventarul naţional;
de mediu”, Direcţia de acţiune 3 „Asigurarea reformei instituţionale în sectorul de mediu”,
Existenţa unei baze de date conţinând date de activitate aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES, care se
Acţiunea 27 „Instituţionalizarea funcţiilor de protecţie a fondului forestier, a solurilor, aerului
actualizează în cadrul fiecare ciclu de inventariere şi se menţine instituţional începând cu primul ciclu de inventariere a
şi a schimbărilor climatice în cadrul sistemului de protecţie a mediului”). SNR-CONUSC
emisiilor de GES.
urmează să reglementeze totalitatea aspectelor de natură instituţională şi procedurală în
Experienţă acumulată în realizarea măsurilor de verificare, control al calităţii şi asigurare a calităţii inventarului naţional a
scopul estimării nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse
emisiilor de GES.
sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate de Protocolul de la
Kyoto la CONUSC, precum şi ale deciziilor subsecvente, al raportării, precum şi al arhivării
şi stocării informaţiilor cuprinse în inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.
Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării în termene prestabilite către autoritatea competentă
desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor
de GES;
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Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Sector
Energie

Aspectele forte în structura de management al SNI

Îmbunătățiri potențiale în structura de management al SNI

Grupul de lucru pentru sectorul energie a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor
de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1998-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Energetică al Academiei
de Științe a Moldovei, o organizație de cercetare-dezvoltare cu profilul „Inginerie și Tehnologii Electrice” în cadrul AȘM.

În cadrul SNR-CONUSC, Biroul Național de Statistică, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei, Ministerul Apărării, Autoritatea Aeronautică Civilă, S.A. „Termoelectrica” Chișinău cu subdiviziunile sale (CET-1, CET-2 și Termoservicii), S.A. „CET-Nord” Bălți, S.A. „Moldovagaz”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”,
Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” și Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat
„Registru” vor fi desemnate în calitate de principali furnizori de date privind activitatea
și factorii de emisie necesari estimării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul
energie, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentate, și termenul-limită de
prezentare a acesteia către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de
compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.

Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul energie sunt concentrați în cadrul mai
multor autorități publice centrale de specialitate, însă provin și de la unele întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni subordonate
autorităților administrative publice centrale precum și cele cu cotă-parte de stat.
Astfel, spre exemplu, Balanțele Energetice ale Republicii Moldova sunt generate de către Biroul Național de Statistică, în mod
neîntrerupt din anul 1993, și sunt puse la dispoziție cu regularitate în scopul estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră.
Autoritatea Aeronautică Civilă, o instituție publică de certificare, control și supraveghere în domeniul aviației civile, furnizează
informații privind consumul de carburanți pentru transportul aerian domestic și internațional, efectivul de aeronave utilizat și
numărul de zboruri tur-retur.
Informații relevante direct de la surse sunt furnizate de asemenea de S.A. „Termoelectrica” cu subdiviziunile sale (CET-1, CET-2
și Termoservicii), S.A. „CET-Nord” Bălți, S.A. „Moldovagaz”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova”
și Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”.

Institutul de Energetică al AȘM va continua să dețină responsabilitatea de compilare
și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul energie și urmează să își dezvolte
capacitățile instituționale și umane necesare pentru asigurarea calității și oportunității
procesului de compilare și revizuire datelor de inventar pentru sectorul energie.

În acest context va continua fortificarea capacităţilor tehnice ale membrilor grupului de
lucru, inclusiv în aspecte ce ţin de procesarea informaţiei primare privind consumul de
combustibili în economia naţională şi/ sau la nivel sectorial, ţinând cont în mod special
Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul energie ar fi după
de schimbările structurale ale consumului de energie (ex., apariţia unor noi tipuri de
cum urmează:
combustibili în consumul primar de energie; creşterea ponderii surselor de energie
• Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu respon- regenerabilă în consumul primar de energie etc.); studierea tendinţelor în consumul
sabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la sectorul de combustibili şi resurse energetice (energie electrică şi termică) la nivel naţional şi
energie;
sectorial; precum şi în aspecte ce ţin de documentarea şi arhivarea informaţiei colectate; studierea posibilităţilor de trecere la metodologii de calcul de nivel mai înalt pentru
• Existenţa unei baze de date electronice ce conţine date de activitate pentru sectorul energie, care se actualizează periodic;
categorii de surse precum: 1A1 „Industria energetică”, 1A3 „Transporturi”, 1B2 „Emisii
• Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES provenifugitive de la țiței și gazele naturale”.
te de la sectorul energie;
Concomitent, în perioada octombrie-noiembrie 2015, urmează să fie realizată o verifica• Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Balanțele Energetice ale
re tehnică externă a Cap. ui 3 „Energetica” din „Raportul Național de Inventariere: 1990Republicii Moldova;
2013. Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova”
• Existența unor studii naționale de cercetare în domeniul energetic, care cuprind inclusiv evaluări ale tendinţei de consum
(verificarea este realizat de către Dna Veronika Ginzburg, Federația Rusă, consultant
a resurselor energetică în Republica Moldova; evaluarea schimbărilor structurale ale Balanţelor Energetice ale Republicii
internaţional în domeniul inventarierii emisiilor de GES de la sectorul energie).
Moldova şi impactului asupra eficienţei sistemului statistic în domeniul energetic; evaluarea metodicilor de calcul a emisiilor
În urma acestei verificări tehnice externe urmează a fi identificate lacune/neajunsuri în
de diverşi poluanţi de la arderea combustibililor fosili în sectorul energie al Republicii Moldova; compararea valorilor diferitor
domeniul inventarierii emisiilor de GES provenite de la sectorul energie, de asemenea,
coeficienţi de emisie disponibili în ghidurile metodologice existente; identificarea unor noi surse primare de informaţii pentru
urmează să se vină cu recomandări de îmbunătățire a calității inventarului național
evaluarea emisiilor de GES de la sectorul energie; toate acestea fac posibilă trecerea în viitorul apropiat la utilizarea unor
realizat pentru acest sector.
metodologii de calcul de nivel mai înalt.
În acelaşi context, în perioada 23-25 noiembrie se vor organiza instruiri tematice pentru
consultanții naționali implicați în elaborarea inventarului, acestea fiind oferite de către
consultantul internaţional.
Procese
industriale

Grupul de lucru pentru sectorul procese industriale a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/
sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului Național de
Ecologie (reorganizat prin contopire cu Institutul de Geografie în anul 2005 în Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de
Științe a Moldovei), o organizație de cercetare-dezvoltare cu următoarele direcții principale de cercetare: „Monitoringul integrat de
mediu și reconstrucția ecologică”; „Dinamica și evoluția geo- și ecosistemelor naturale și antropizate în context local, regional și
transfrontal”; „Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu și de resurse naturale”; „Evaluarea integrată a impactului antropic
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În cadrul SNR-CONUSC, Biroul Național de Statistică, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat
„Registru”, Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA”, Î.C.S. RED UNION FENOSA
S.A., Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”, Î.M. „Glass Container Company” S.A., „Lafarge Ciment (Moldova)” S.A., Combinatul Materialelor de Construcție din

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Sector

Aspectele forte în structura de management al SNI

Îmbunătățiri potențiale în structura de management al SNI

asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor
directivelor UE”; „Organizarea spațială a sistemelor teritoriale sub acțiunea factorilor naturali și antropici”.
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul procese industriale sunt concentrați în
cadrul mai multor autorități publice centrale de specialitate.
Astfel, spre exemplu, Rapoartele statistice PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale” sunt generate de către
Biroul Național de Statistică, și sunt puse la dispoziție în format electronic începând cu anul 2005 în scopul estimării emisiilor
antropice de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul procese industriale.
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale – organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru
cercetarea, evidența, reglementarea și controlul folosirii resurselor minerale, având drept scop implementarea politicii statului în
domeniul cercetării geologice, folosirii raționale și protecției subsolului, furnizează informații privind cantitatea extrasă a minereurilor nemetalifere calcaroase destinate utilizării în calitate de materie primă în procesele industriale în care este practicată arderea
pietrei de var în cuptor.

Chișinău Macon S.A., Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Asociația Obștească a
Frigotehniștilor din Republica Moldova, S.C. „ECOLUX” S.R.L., „FRIGOIND” SRL, S.C.
și „FRIO-DINS” S.R.L. vor fi desemnate în calitate de principali furnizori de date privind
activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul procese industriale, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentate,
și termenul-limită de prezentare a acesteia către autoritatea competentă desemnată cu
responsabilitatea de compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.
Specialiștii Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM vor continua să dețină responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul procese
industriale.
În cadrul IEG al AȘM urmează să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților
instituționale și umane necesare pentru a asigura în continuare calitatea înaltă a procesului de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul procese industriale.

Informații relevante sunt furnizate, de asemenea, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii
Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale
de Stat “Registru”, Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA”, Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A., Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”, Î.M. „Glass Container Company” S.A., „Lafarge Ciment (Moldova)” S.A., Combinatul Materialelor de
Construcție din Chișinău Macon S.A., Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Asociația Obștească a Frigotehniștilor din Republica Moldova, S.C. „ECOLUX” S.R.L., „FRIGOIND” SRL, S.C. și „FRIO-DINS” S.R.L.
Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul procese industriale
ar fi după cum urmează:

Solvenții și
utilizarea altor
produse

•

Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național al datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la
sectorul procese industriale;

•

Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES provenite de la sectorul procese industriale;

•

Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice
PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale”;

•

Existența unor studii naționale în domeniul industrial, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de calcul
de nivel mai înalt în sectorul procese industriale.

Grupul de lucru pentru sectorul solvenții și utilizarea altor produse a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere
a emisiilor/sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Inspectoratului
Ecologic de Stat din subordinea Ministerului Mediului și Institutului Național de Ecologie (reorganizat prin contopire cu Institutul
de Geografie în anul 2005 în Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei), o organizație de cercetaredezvoltare cu următoarele principale direcții de cercetare: „Monitoringul integrat de mediu și reconstrucția ecologică”; „Dinamica și
evoluția geo- și ecosistemelor naturale și antropizate în context local, regional și transfrontal”; „Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu și de resurse naturale”; „Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul
conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor directivelor UE”; „Organizarea spațială a sistemelor
teritoriale sub acțiunea factorilor naturali și antropici”.
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse sunt
concentrați în cadrul a două autorități publice centrale de specialitate.

1 - 16

În cadrul SNR-CONUSC, BNS și Serviciul Vamal vor fi desemnate în calitate de principali furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor
de gaze cu efect de seră pentru sectorul solvenții și utilizarea altor produse, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentate, și termenul-limită de prezentare a acesteia
către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.
Specialiștii Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) al AȘM vor continua să dețină
responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul solvenți.

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Sector

Aspectele forte în structura de management al SNI

Îmbunătățiri potențiale în structura de management al SNI

Astfel, Rapoartele statistice PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale” sunt generate de către Biroul Național
de Statistică și sunt puse la dispoziție în format electronic începând cu anul 2005 în scopul estimării emisiilor antropice de gaze
cu efect de seră provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse.
Concomitent, Serviciul Vamal – organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru asigurarea
securității economice a țării prin colectarea eficientă a taxelor și impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerțului
internațional și aplicarea uniformă și imparțială a legislației vamale, furnizează informații privind importul și exportul de solvenți.

În cadrul IEG aș AȘM urmează să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților
instituționale și umane necesare pentru a asigura în continuare calitatea înaltă a procesului de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul solvenții și utilizarea
altor produse.

Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul solvenții și utilizarea
altor produse ar fi după cum urmează:

Agricultură

•

Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național al datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la
sectorul solvenții și utilizarea altor produse;

•

Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse;

•

Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice
PRODMOLD-A “Cercetare statistică a produselor industriale”, precum și în informația recepționată de la Serviciul Vamal al
Republicii Moldova;

•

Existența unor studii internaționale, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de calcul de nivel mai înalt
al emisiilor provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse.

Grupul de lucru pentru sectorul agricultură a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Pedologie, Agrochimie
și Protecția a Solului „Nicolae Dimo”, direcțiile și prioritățile principale ale activității acestuia referindu-se în mod principal la studii
pedologice, agrochimice, hidroameliorative (combaterea eroziunii solului, stabilizarea alunecărilor de teren, desecarea solurilor cu
exces de umiditate) și îmbunătățiri funciare în vederea sporirii fertilității solului.
Începând cu anul 2006 în cadrul grupului de lucru pentru sectorul agricultură sunt implicați și specialiști de la Universitatea Agrară
de Stat din Moldova, o unitate structurală a sistemului de învățământ superior subordonată MAIA; iar din 2010 și specialiști de la
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, o organizație de cercetare-dezvoltare cu profilul
„Tehnologii în zootehnie și medicină veterinară” (se efectuează cercetări în ramurile de baza ale sectorului zootehnic: la taurine,
porcine și ovine, precum și în cunicultură, avicultură, apicultură și piscicultură).
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul agricultură sunt concentrați în principal la
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Astfel, spre exemplu, Rapoartele statistice Nr. 6 „Efectivul animalelor și păsărilor în gospodăriile populației”, Nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali”,
Nr. 15-AGR „Efectivul de animale”, Nr. 24-AGR „Starea sectorului zootehnic”, Nr. 29-AGR „Producția obținută la culturile recoltate
pe toată suprafața însămânțată”, sunt generate de către BNS și sunt puse la dispoziție în format electronic începând cu anul 2005
în scopul estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul agricultură.
Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul agricultură ar fi după
cum urmează:
•

Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la sectorul
agricultură;

•

Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES provenite de la sectorul agricultură;
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În cadrul SNR-CONUSC, Biroul Național de Statistică și Serviciul Vamal vor fi desemnați
în calitate de principali furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie necesari
estimării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul agricultură, cu specificarea
informației ce urmează a fi prezentate, și termenul-limită de prezentare a acesteia către
autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului
național de gaze cu efect de seră.
Specialiștii Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, Universității Agrare de Stat din Moldova și Institutului de Pedologie, Agrochimie și
Protecția a Solului „Nicolae Dimo” vor continua să dețină responsabilitatea de compilare
și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul agricultură.
În cadrul acestor organizații urmează să se evalueze oportunitatea dezvoltării
capacităților instituționale și umane necesare pentru a asigura în continuare calitatea
înaltă a procesului de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul agricultură.

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Sector

Folosința
terenurilor,
schimbarea
categoriei de
folosință a
terenurilor și
silvicultură

Aspectele forte în structura de management al SNI

Îmbunătățiri potențiale în structura de management al SNI

•

Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice nr. 6
„Efectivul animalelor și păsărilor în gospodăriile populației”, Nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea
fertilizanților chimici și naturali”, nr. 15-AGR „Efectivul de animale”, Nr. 24-AGR „Starea sectorului zootehnic”, Nr. 29-AGR
„Producția obținută la culturile recoltate pe toată suprafața însămânțată”;

•

Existența unor studii naționale, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de calcul de nivel mai înalt a
emisiilor provenite de la sectorul agricultură.

Grupul de lucru pentru sectorul FTSCFTS a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Cercetări și Amenajări
Silvice (ICAS).

În cadrul SNR-CONUSC, Agenția „Moldsilva”, Agenția Relații Funciare și Cadastru,
Inspectoratul Ecologic de Stat și Biroul Național de Statistică vor fi desemnate în calitate
de principali furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie necesari estimării
emisiilor/sechestrărilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul FTSCFTS, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentate și termenul-limită de prezentare a acesteia
către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.

ICAS reprezintă o structura plenipotențiară în domeniul amenajării pădurilor, organizării, depistării și combaterii bolilor și dăunătorilor forestieri, precum și în domeniul cercetărilor științifice silvice și al proiectării silvice), subordonată Agenției „Moldsilva” de pe
lângă Ministerul Mediului, organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru implementarea politicii de stat
în domeniile silviculturii și cinegeticii, racordate la tendințele internaționale de dezvoltare social-economice, dezvoltarea durabilă
a sectoarelor forestier și cinegetic, protecția, paza pădurilor și faunei, menținerea și conservarea biodiversității, formarea profesio- Este anticipat că Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice va fi desemnat oficial cu
nală și asigurarea accesului la educație ecologică și forestieră.
responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pe sectorul FTSCFTS.
Indicatorii și parametrii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor/ sechestrărilor GES pe sectorul FTSCFTS sunt generați de
un șir de autorități publice centrale de specialitate, majoritatea datelor care țin de sectorul forestier sunt concentrate la Agenția
„Moldsilva”.
În cadrul aparatului central al agenției, Direcția fond forestier, arii protejate, pază și protecție (DFFAPPP) este responsabilă de
elaborarea și/ sau generalizarea rapoartelor statistice naționale și sectoriale aferente recoltării masei lemnoase (autorizat și ilicit),
lucrărilor de cultură a pădurilor etc.; aspectele care țin de gestionarea pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră deținute de
autoritățile publice locale (primării) este concentrată la IES subordonat Ministerului Mediului, care realizează controlul de stat în
domeniu, precum și autorizarea tăierilor de masă lemnoasă; iar datele care țin de aspectele cadastrale (suprafața acoperită cu
păduri, vegetația forestieră din afara fondului forestier (perdele forestiere, plantații de arbori și arbuști, spații verzi etc.), pajiști,
plantații multianuale, terenuri arabile, terenurile localităților, alte terenuri etc.; schimbarea folosinței terenurilor de la un an la altul
etc.) sunt concentrate la Agenția Relații Funciare și Cadastru.

În cadrul ICAS urmează să fie constituit un oficiu FTSCFTS, cu desemnarea unui coordonator, precum și a consultanților responsabili pe categorii /compartimente specifice.
În acest proces vor fi implicați și specialiștii Institutului de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului „N. Dimo” (IPAPS), care sunt responsabili de evaluarea emisiilor/
sechestrărilor de GES de la subcategoria B1.2 Schimbările anuale în rezervele de
carbon din solurile minerale.
ICAS urmează să dezvolte în mod continuu capacitățile instituționale și umane necesare
pentru asigurarea calității și oportunității procesului de compilare și revizuire datelor de
inventar pe sectorul FTSCFTS.

•

Concomitent, în perioada octombrie-noiembrie 2015 a fost realizată o verificare tehnică
externă a Cap. ui 7 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură” din „Raportul Național de Inventariere: 1990-2013. Surse de emisii și
sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova” (evaluarea tehnică a fost
Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu respon- realizată de către dl Viorel Blujdea, România, consultant internațional în inventarierea
sabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la sectorul emisiilor/ sechestrărilor de la sectorul FTSCFTS).
FTSCFTS;
În urma acestei verificări tehnice externe urmează a fi identificate lacune/ neajunsuri
Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES proveni- în domeniul inventarierii emisiilor/ sechestrărilor de GES provenite de la sectorul
te de la sectorul FTSCFTS;
FTSCFTS, de asemenea, urmează să se vină cu recomandări de îmbunătățire a calității
Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative aferente procesului de inventariere în Cadastrul funciar general de stat;
inventarului național realizat pentru acest sector.

•

Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative în amenajamentele silvice și evidența de stat a pădurilor;

•

Existența unui set de rapoarte aferent procesului de recoltare a masei lemnoase, cultură a pădurilor, afectării pădurilor de
boli și dăunători etc.

•

Existența unor studii privind starea vegetației forestiere din afara fondului forestier (perdele forestiere, spații verzi etc.);

•

Existența unor studii privind productivitatea pajiștilor în funcție de condițiile inițiale de creștere (relief, soluri etc.).

Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul FTSCFTS ar fi după
cum urmează:
•

•
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În acelaşi context, în perioada 25-27 noiembrie 2015 se vor organiza instruiri tematice
pentru consultanții naționali implicați în elaborarea inventarului, acestea fiind oferite de
către consultantul internaţional.

Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Sector
Deșeuri

Aspectele forte în structura de management al SNI

Îmbunătățiri potențiale în structura de management al SNI

Grupul de lucru pentru sectorul deșeuri a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor
de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1998-2000) prin implicarea specialiștilor Ministerului Mediului, Direcția prevenirii
poluării și managementul deșeurilor, Secția Managementul deșeurilor și substanțelor chimice. Din anul 2009, consultanții naționali
implicați în inventarierea emisiilor de GES de la sectorul deșeuri activează în cadrul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului de pe
lângă Ministerul Mediului, respectiv în cadrul Proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

În cadrul SNR-CONUSC, BNS va fi desemnat în calitate de principal furnizor de date
privind activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor de gaze cu efect de
seră pentru sectorul deșeuri, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentată și
termenul-limită de prezentare a acesteia către autoritatea competentă desemnată cu
responsabilitatea de compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.

Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul deșeuri sunt concentrați în cadrul Biroului Național de Statistică, ce generează și pune la dispoziție Rapoartele statistice Nr.1 – deşeuri toxice „Formarea, utilizarea și
neutralizarea deșeurilor toxice” și Nr.2 – deşeuri “Formarea, utilizarea deșeurilor”.

Specialiștii care activează în cadrul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului de pe lângă
Ministerul Mediului vor continua să dețină responsabilitatea de compilare și revizuire a
datelor de inventar pentru sectorul deșeuri.

Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul deșeuri ar fi după
cum urmează:

În cadrul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului de pe lângă Ministerul Mediului urmează
să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților umane necesare pentru a asigura
în continuare calitatea înaltă a procesului de compilare și revizuire a datelor de inventar
pentru sectorul deșeuri.

•

Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la sectorul
deșeuri;

•

Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES provenite de la sectorul deșeuri;

•

Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice Nr.1 –
deşeuri toxice „Formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice” și Nr.2 – deşeuri „Formarea, utilizarea deșeurilor”;

•

Existența unor studii internaționale și naționale, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de calcul de
nivel mai înalt al emisiilor provenite de la sectorul deșeuri.

1.4. Ciclul de inventariere a emisiilor naționale de gaze cu efect de seră
Durata ciclului de inventariere depinde de circumstanțele naționale și cerințele de raportare. Diagrama ciclului de inventariere a emisiilor naționale de GES
prezentată în Figura 1.1 în cazul Republicii Moldova este aplicată unui ciclul bienal de raportare.
În boxele laterale sunt determinate perioadele calendaristice de finalizare a fiecărei etape. Ciclul de inventariere a emisiilor naționale de GES prezintă
informații importante care sunt considerate pentru a reflecta aranjamentele instituționale în regimul de dezvoltare a inventarului național.
În cadrul procesului, ciclul permite să se comunice unde și când este necesară o coordonare instituțională. Furnizorii de date pot avea diferite termene de
prezentare a informațiilor relevante, în funcție de complexitate și termenul de publicarea a diferitor rapoarte statistice. Astfel încât, pentru colectarea datelor
specifice unui anume sector, sunt programate perioade de timp ajustate termenelor de generare a informației și necesităților echipei de inventariere.
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Cap. 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Figura 1.1: Cel mai recent ciclul de inventariere în Republica Moldova
Ciclul
reîncepe
din nou

Se prezintă inventarul către
MM. Se pregăteşte NIIP.

Expedierea invitaţiilor
Şedinţa de iniţiere a unui noi ciclu cu echipa
de inventariere şi furnizorii potenţiali de date. pentru şedinţă.
Terermen-limită: 1 octombrie 2014

Terermen-limită: 30 septembrie 2015
Se finalizează inventarul, se realizează
KCA, se arhivează şi se documentează
informaţia utilizată.

Selectarea metodelor,
identificarea AD şi EFs.

Terermen-limită: 31 august 2015

Se corectează erorile identificate
şi se consideră comentariile recepţionate
după revizuire.

Expedierea scrisorilor cu
chestionare către furnizorii
de informaţii.

Terermen-limită: 30 noiembrie 2014

Finalizarea

Planificarea

Colectarea

Îmbunătăţirea

Se colectează AD şi EFs.

Se completează
baza de date.

Terermen-limită: 31 ianuarie 2015

Terermen-limită: 31 iulie 2015

Estimarea

Compilarea
Se realizează activităţi de asigurare
a calităţii (QA) şi se pregătesc rapoarte
de QA.

Se pregătesc şi se verifică estimările
iniţiale ale inventarului naţional de GES.

Terermen-limită: 30 iunie 2015

Terermen-limită: 31 martie 2015

Se realizează activităţi de control a calităţii
(QC) şi se pregătesc rapoarte de QC.

Se realizează analiza categoriilor-cheie
(KCA) şi se verifică corectitudinea analizei.

Terermen-limită: 31 mai 2015

Terermen-limită: 30 aprilie 2015
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1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul național de inventariere
2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
3: Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al calității
4: Descrierea sistemului de arhivare
5: Analiza categoriilor-cheie
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național

Informații de contact al reprezentantului instituției naționale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului național de GES
Țara:

Republica Moldova

Adresa poștală:

Str. Mitropolit Dosoftei 156A, Biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova

Numele:

Țăranu Marius

Telefon/Fax:

+373 22 23 22 47

Funcția:

Coordonator naţional al inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră

E-mail:

marius.taranu@clima.md

Organizația:

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

URL:

http://www.clima.md
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2. Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
2.1. Descrierea categoriilor de emisii/sechestrare incluse în inventar
2.1.1. Sectorul energie
Tabelele 2.1.1.I – 2.1.1.VIII de mai jos includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite sectorului energie.
Tabelul 2.1.1.I: Informații despre categoria 1A1 Industria energetică
Sectorul

Energie

Categoria

1A1 Industria energetică

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Categoria 1A1 cuprinde emisiile provenite de la arderea combustibililor, de la extragerea combustibilului fosil sau de la industria energetică. Sursa 1A1a „Generarea energiei electrice şi termice” cuprinde
suma emisiilor provenite din procesul de producție a energiei electrice, de la generarea combinată a energiei electrice și termice la centralele electrice cu termoficare, precum şi de la centralele termice.
Utilităţile publice sunt acele întreprinderi a căror activitate principală constă în furnizarea energiei electrice şi termice către utilizatori. Acestea pot fi în proprietate publică sau privată. Emisiile provenite
de la utilizarea combustibilul pentru necesităţi proprii urmează a fi de asemenea considerate. Emisiile provenite de la autogenerare (de la întreprinderile care generează energie electrică şi termică, în
totalitate sau parţial, pentru necesităţile proprii, ca o activitate ce susţine propria producere industrială) urmează a fi monitorizate în cadrul sectorului unde acestea sunt generate şi nu în cadrul categoriei
1A1a. Întreprinderile care produc energie pentru propriile necesităţi pot fi în proprietate publică sau privată. Sursa 1A1a i „Generarea energiei electrice publice” cuprinde emisiile de la arderea combustibililor fosili pentru producerea energiei electrice la centralele termo-electrice (această sursă nu cuprinde emisiile provenite de la centralele electrice cu ciclu combinat). Sursa 1A1a ii „Generarea energiei
electrice şi termice la centralele publice cu ciclu combinat” cuprind emisiile provenite de la producerea energiei electrice şi termice la un singur obiect energetic pentru a fi livrate populaţiei. Sursa 1A1a iii
„Centrale termice publice” cuprinde emisiile provenite de la producerea energiei termice pentru a fi livrată populaţiei prin rețeaua de conducte. Sursa 1A1b „Rafinarea ţiţeiului” cuprinde emisiile provenite
de la activităţile de rafinare (prelucrare) a produselor petroliere. Aici nu se includ emisiile fugitive provenite prin evaporare, care se atribuie categoriilor 1A3bi sau 1B2. Sursa 1A1c „Producerea combustibililor solizi şi alte industrii energetice” cuprinde emisii provenite de la utilizarea combustibililor la fabricarea produselor secundare şi terţiare din combustibili solizi, inclusiv producţia cărbunelui de lemn.
Aici se includ şi emisiile provenite de la utilizarea combustibilului la locul de producere. Sursa 1A1c i ”Producerea combustibililor solizi” cuprinde emisiile provenite în rezultatul arderii combustibilului
pentru producerea cocsului, brichetelor de lignit şi combustibilului brichetat. Sursa 1A1c ii „Alte industrii energetice” cuprinde emisiile de la arderea combustibililor fosili la locul de producţie pentru uz
propriu, în alte sectoare decât cele menţionate mai sus. Spre exemplu aici pot fi incluse emisiile provenite de la utilizarea combustibililor la extragerea cărbunelui sau gazelor naturale. De notat, că emisiile provenite de la arderea gazelor naturale pentru transportarea prin conducte urmează a fi raportate la sursa 1A3e.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În anul 2013, categoria de surse 1A1 „Industria energetică” a avut o pondere de circa 25.8% din emisiile totale naționale ale gazelor cu efect direct de seră (fără contribuția sectorului 5 „FTSCFTS), fiind
o importantă sursă de emisii GES. În perioada 1990-2013, dinamica emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 1A1 „Industria energetică” a înregistrat o tendință de diminuare, micşorându-se
cu circa 82.9%: de la 19393.29 Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990, până la 3313.92 Gg CO2 echivalent în anul 2013.

Tabelul 2.1.1.II: Informații despre categoria 1A2 Industria producătoare și construcții
Sectorul

Energie

Categoria

1A2 Industria producătoare și construcții

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu
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Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Categoria 1A2 „Industria producătoare şi construcţii” cuprinde emisiile de la arderea combustibililor în industrie, inclusiv pentru producerea energiei electrice şi termice. Emisiile provenite de la autogenerare urmează a fi atribuite sectorului unde sunt generate și este recomandat să fie separate emisiilor de la autogenerare şi cele asociate cu procesul de producție. Emisiile provenite de la arderea
combustibililor în cocserii în industria siderurgică urmează a fi raportate la sursa 1A1c și nu în categoria 1A2. Emisiile provenite din sectorul industrial trebuie specificate în corespundere cu Standardul
Internaţional al Clasificării tuturor activităţilor economice (în engl.: ISIC – International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Energia utilizată de mijloacele de transport în industrie
urmează a fi raportate în categoria 1A3 Transport. Emisiile provenite de la transportul de teren și mijloacele industriale mobile în industrie urmează a fi luate în considerare într-o subcategorie separată.
Fiecare țară urmează să ia în consideraţie emisiile de la cele mai mari categorii industriale (ISIC) consumatoare de combustibili, precum și de la toate sursele semnificative de poluare a mediului. Lista
propusă este următoarea: 1A2a Fonta și oțelul; 1A2b Metale neferoase; 1A2c Industria chimică; 1A2d Celuloza, hârtia și editarea; 1A2e Producerea alimentelor, băuturilor și tutunului; 1A2f Altele (restul
emisiilor provenite din arderea combustibililor în industrie se vor atribui acestei surse). Această categorie include şi emisiile provenite de la ramura construcții. În măsura posibilităţilor, raportarea urmează
a fi realizată în conformitate cu categoriile ISIC. Urmează să se atragă atenţie la evitarea dublării evidenţei emisiilor provenite din sectorul construcţii, cu cele incluse în sursa 1A3eii și/sau în categoria
1A5.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În anul 2013, categoria de surse 1A2 „Industria producătoare și construcții” a avut o pondere de circa 4.8% din emisiile totale naționale ale gazelor cu efect direct de seră (fără contribuția sectorului
5 „FTSCFTS”), fiind o importantă sursă de emisii GES. În perioada 1990-2013, dinamica emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 1A2 „Industria producătoare și construcții” a înregistrat o
tendință de diminuare, micşorându-se cu circa 72.2%: de la 2195.89 Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990, până la 609.76 Gg CO2 echivalent în anul 2013.

Tabelul 2.1.1.III: Informații despre categoria 1A3 Transporturi
Sectorul

Energie

Categoria

1A3 Transporturi

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În categoria 1A3 „Transporturi” se includ emisiile din arderea și evaporarea combustibilului în activități de transport, indiferent de sector, cu specificarea pe sub-sectoare, după cum urmează. Sursa 1A3
a i „Aviația internațională” (bunchere internaţionale) cuprinde emisiile de la arderea combustibililor pentru aviația civilă internațională. Aceste emisii se exclud din totalurile naționale şi se raportează
separat. Sursa 1A3 a ii „Aviația domestică” cuprinde emisiile provenite de la transportul aerian intern (comercial, privat, agricol, etc.), incluzând cicluri decolare/aterizare. În cadrul sursei 1A3a nu se
raportează emisiile de la arderea combustibilului de către unităţile de transport terestru pe teritoriul aeroporturilor (acestea se vor raporta la 1A3 e „Alte tipuri de transport”); de asemenea nu se includ
nici emisiile provenite de la arderea staţionară a combustibilului în aeroporturi (acestea se vor considera în categoria 1A4). Sursa 1A3 b „Transportul auto” include emisiile provenite de la arderea și
evaporarea combustibililor utilizaţi de mijloacele de transport auto, inclusiv de către transportul auto agricol pe autostrăzile naţionale şi internaţionale. Sursa 1A3 b i „Autovehicule” cuprinde emisiile de
la unităţile de transport destinate pentru transportul de pasageri cu o capacitate de 12 persoane sau mai puțin. Greutatea brută a autovehiculului este de circa 3900 kg sau mai puțin. Sursa 1A3 b ii
„Autocamioane uşoare” cuprinde emisiile de la unităţile de transport cu o greutate brută de 3900 kg sau mai puțin destinate pentru transportarea mărfurilor ușoare; aceste autovehicule pot fi echipate cu
accesorii speciale, precum sunt mijloacele de transport cu tracţiune integrală pentru teren accidentat.
Sursa 1A3 b iii „Camioane grele și autobuzele” includ emisiile de la unităţile de transport cu greutate brută peste 3900 kg, destinate pentru transportarea mărfurilor şi/sau a mai mult de 12 persoane.
Sursa 1A3 b iv „Motociclete” include emisiile de la orice mijloc de transport destinat pentru călătorii cu nu mai mult de trei roți în contact cu solul și cu o greutate mai mică de 680 kg. Sursa 1A3 b v
„Emisii prin evaporare de la mijloacele de transport” include emisiile de evaporare de la unităţile de transport. Sursa 1A3 c „Transportul feroviar” include emisiile de la transportul de mărfuri şi pasageri pe
căile ferate. Sursa 1A3 d i „Transportul naval internaţional” (bunchere internaţionale) include emisiile de la transportul de mărfuri şi pasageri de către unităţile de transport maritime pe rute internaţionale
(aceste emisii nu se includ în totalul naţional şi se raportează separat). Sursa 1A3 d ii „Transportul naval domestic” include emisiile de la transportul de mărfuri şi pasageri de către unităţile de transport
navale pe rute domestice (interne), aici nu se includ emisiile provenite de la arderea combustibilului de către vasele de pescuit, aceste emisii se raportează la sursa 1A4 c iii. Sursa 1A3 e „Alte transporturi” (1A3 e i “Transportul prin conducte” şi 1A3 e ii „Transportul de teren”) include emisiile provenite de la arderea combustibilului de la alte activităţi de transport, inclusiv de la transportul prin conducte,
transportul terestru pe teritoriul aeroporturilor şi porturilor navale şi maritime, de la transportul de teren, altul decât cel raportat la sursele 1A4 c “Agricultură” sa 1A2 „Industria producătoare şi construcţii”.
De notat, că emisiile provenite de la transportul militar se va raporta la categoria 1A5.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În anul 2013, categoria de surse 1A3 „Transporturi” a avut o pondere de circa 14.6% din emisiile totale naționale ale gazelor cu efect direct de seră (fără contribuția sectorului 5 „FTSCFTS”), fiind o importantă sursă de emisii de GES direct. De notat, că categoria de surse 1A3 „Transporturi” a reprezentat, de asemenea, o sursa a emisiilor de protoxid de azot, cu o pondere de 2.1% din emisiile totale
de N2O înregistrate la nivel național. În perioada 1990-2013, dinamica emisiilor de GES direct provenite de la categoria de surse 1A3 „Transporturi” a înregistrat o tendință de diminuare, micșorându-se
cu circa 53.7%: de la 4055.61 Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990, până la 1877.18 Gg CO2 echivalent în anul 2013.
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Tabelul 2.1.1.IV: Informații despre categoria 1A4 Alte sectoare
Sectorul

Energie

Categoria

1A4 Alte sectoare

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 1A4 sunt incluse emisiile de la arderea combustibililor fosili în alte sectoare, inclusiv de la sursa 1A4 a „Sectorul comercial şi instituțional” (clădirile administrative şi comerciale); sursa
1A4 b „Sectorul rezidenţial” (gospodăriile populaţiei) şi sursa 1A4 c „Sectoarele agricultură, silvicultură şi piscicultură” (această sursă include mijloacele de tracțiune, pompe, uscătorii de cereale, sere
horticole și alte instalaţii din sectorul agricol, silvicultură şi piscicultură). În această sursă nu se consideră emisiile de la transportul auto agricol pe autostrăzile naţionale şi internaţionale. În cadrul sursei
1A4 c sunt incluse trei subcategorii: 1A4 ci „Surse staționare”; 1A4 c ii „Surse mobile: transportul de teren şi alte echipamente mobile” şi 1A4 c iii „Nave de pescuit”.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În anul 2013, categoria de surse 1A4 „Alte sectoare” a avut o pondere de circa 16.0% din emisiile totale naționale ale gazelor cu efect direct de seră (fără contribuția sectorului 5 „FTSCFTS”), fiind o
importantă sursă de emisii de GES direct. De notat, că categoria respectivă a reprezentat, de asemenea, o sursa a emisiilor de metan și protoxid de azot, cu o pondere de circa 3.3% și respectiv 1.0%
din emisiile totale de CH4 și N2O înregistrate la nivel național. În perioada 1990-2013, dinamica emisiilor de GES direct provenite de la categoria de surse 1A4 „Alte sectoare” a înregistrat o tendință de
diminuare, micşorându-se cu circa 74.5%: de la 8037.78 Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990, până la 2050.54 Gg CO2 echivalent în anul 2013.

Tabelul 2.1.1.V: Informații despre categoria 1A5 Altele
Sectorul

Energie

Categoria

1A5 Altele

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În categoria 1A5 „Altele” sunt incluse emisiile de la arderea combustibilelor, nespecificate în alte categorii. Se includ aici şi emisiile de la transportul militar. În cadrul acestei categorii se consideră
următoarele surse: 1A5 a „Surse staţionare”, 1A5 b „Surse mobile” – vehicule şi alte echipament mobile, unităţi de transport aerian şi maritim - mijloace de transport și alte mașini, marine și de aviație
(altele decât cele incluse la sursa 1A4 c ii sau în oricare altă categorie).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În anul 2013, categoria de surse 1A5 „Altele” a avut o pondere de circa 0.2% din emisiile totale naționale ale gazelor cu efect direct de seră (fără contribuția sectorului 5 „FTSCFTS”). În perioada 19902013, dinamica emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 1A5 „Altele” a înregistrat o tendință de diminuare, micșorându-se cu circa 80.4%: de la 154.81 Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990,
până la 30.42 Gg CO2 echivalent în anul 2013.

Tabelul 2.1.1.VI: Informații despre categoria 1B2 Emisii fugitive de la țiței și gazele naturale
Sectorul

Energie

Categoria

1B2 Emisii fugitive de la țiței și gazele naturale

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Categoria 1B2 „Ţiţei şi gazele naturale” include emisiile fugitive provenite din operaţiuni cu ţiţei și gaze naturale. Emisiile fugitive pot apărea din gazele de evacuare a echipamentului (non-combustie),
scurgeri, surpări și avarii în orice punct al procesului tehnologic, de la producție până la utilizarea finală. De menționat, că emisiile provenite de la arderea în faclă se includ de asemenea (arderea în
faclă este considerată ca o activitate non-productivă). În această categorie se includ următoarele surse: 1B2 a „Țiței”: 1B2 a i „Explorarea țițeiului”; 1B2 a ii „Producerea țițeiului”; 1B2 a iii „Transportarea
țițeiului” (include emisiile fugitive provenite în rezultatul procesului de încărcarea și descărcare a țițeiului în/din nave petroliere);1B2 a iv „Rafinarea / Păstrarea ţiţeiului” (emisiile fugitive provenite de la
rafinarea petrolului și de la păstrarea în cisterne); 1B2 a v „Distribuirea produselor petroliere” (include emisiile COVNM de la transportarea și manipularea cu produsele petroliere); 1B2 a vi „Altele”. În
subcategoria 1B2 b „Gaze naturale” sunt considerate următoarele surse: 1B2 b i „Producerea şi procesarea gazelor naturale (sunt incluse emisiile provenite din producția de gaze naturale, sisteme de
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colectare a gazelor și instalațiile de separare a gazelor); 1B2 b ii „Transportarea şi distribuirea gazelor naturale” (sunt incluse emisiile fugitive de la transportarea prin conducte de lungă distanță și reţelele
de distribuţie locale, de la stațiile de compresie și alte facilități de întreținere); 1B2 b iii „Alte scurgeri de gaze naturale” (scurgeri de gaze în punctele de utilizare finală, inclusiv la utilizatorii industriali,
comerciali, rezidențiali și la generarea energiei electrice); 1B2 c „Ventilare și arderea în faclă” (scurgeri și/sau arderea în faclă a excesului de gaze la instalațiile de producere a țițeiului și gazelor, precum
și la procesarea gazelor naturale). Această sursă se divide în alte câteva subcategorii:1B2 c i „Țiței”; 1B2 c ii „Gaze naturale”; 1B2 c iii „Combinate” (în caz dacă țițeiul și gazele nu pot fi separate).
Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În anul 2013, categoria de surse 1B2 „Emisii fugitive de la țiței și gazele naturale” a avut o pondere de circa 4.1% din emisiile totale naționale ale gazelor cu efect direct de seră (fără contribuția sectorului
5 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura”). În perioada 1990-2013, dinamica emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 1B2 „Emisii fugitive de la țiței
și gazele naturale” a înregistrat o tendință de diminuare, micșurându-se cu circa 23.4%: de la 682.93 Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990, până la 522.81 Gg CO2 echivalent în anul 2013.

Tabelul 2.1.1.VII: Informații despre categoria Memo Items ”Aviația internațională”
Sectorul

Energie

Categoria

Memo Items: Bunchere internaționale (Aviația internațională)

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În această categorie se includ emisiile din arderea combustibilului pentru aviația civilă internațională. Aceste emisii se exclud din totalurile naționale şi se raportează separat la categoria Memo Items.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, dinamica emisiilor de GES direct provenite de la categoria de surse „Aviația internațională” a înregistrat o tendință de diminuare, micșurându-se cu circa 47.1%: de la circa 220.43
Gg CO2 echivalent înregistrate în 1990, până la circa 116.68 Gg CO2 echivalent în anul 2013.

Tabelul 2.1.1.VIII: Informații despre categoria”Emisii CO2 de la arderea biomasei”
Sectorul

Energie

Categoria

Emisii CO2 de la arderea biomasei.

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei/ Definiția
categoriei

În această categorie se includ emisiile CO2 din arderea biomasei (solide: lemnul de foc, cărbunele de lemn, reziduurile agricole; lichidă: bio-alcoolul, leşia neagră; gazoasă: biogazul de la recuperarea
metanului la rampele de depozitare a deşeurilor menajere solide sau de la tratarea apelor uzate şi nămolurilor provenite de la tratarea apelor uzate; biogazul de la fermentatoarele de metan în baza
dejecţiilor animaliere şi a păsărilor domestice; biogazul de la fermentatoarele de metan în baza masei vegetale de origine agricolă, etc.). Aceste emisii se exclud din totalurile naționale şi se raportează
separat.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013 emisiile CO2 provenite de la categoria de surse „Arderea biomasei” au înregistrat o tendință de creștere, majorându-se de circa 6 ori, de la 210.83 Gg în 1990, până la
1246.23 Gg în 2013.

2.1.2. Sectorul procese industriale
Tabelele 2.1.2.I – 2.1.2.V de mai jos includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite sectorului
procese industriale.
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Tabelul 2.1.2.I: Informații despre categoria 2A Produse minerale
Sectorul

Procese industriale

Categoria

2A Produse minerale

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Categoria 2A „Produse minerale” include emisiile de GES ce provin de la următoarele surse: 2A1 „Producerea cimentului”, 2A2 „Producerea varului”, 2A3 „Utilizarea pietrei de var şi dolomitei”, 2A4 „Utilizarea sodei calcinate”, 2A5 „Producţia asfaltului pentru acoperiş”, 2A6 „Producerea asfaltului pentru pavarea drumurilor” şi 2A7 „Altele” (producerea sticlei, vatei minerale, ceramicii, cărămizii şi argilei
expandate).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de GES direct provenite de la categoria 2A „Produse minerale” s-au redus cu circa 71.2%. Comparativ cu nivelul de emisii înregistrate în anul 2012, emisiile de GES înregistrate în 2013 s-au majorat cu circa 7.3%. Aceleaşi tendinţe au fost înregistrate şi în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră indirect (NOx, CO, COVNM) şi SO2 provenite de la categoria respectivă. Per
total, în perioada 1990-2013, emisiile de NOx s-au redus cu circa 50.8% (de la 2.2958 Gg la 1.1294 Gg), emisiile de CO, cu circa 97.2% (de la 1.2584 Gg la 0.0352 Gg), emisiile de COVNM, cu 80.4%
(de la 392.0868 Gg la 76.7637 Gg), iar emisiile de SO2, cu circa 60.4% respectiv (de la 1.7319 la 0.6862 Gg).

Tabelul 2.1.2.II: Informații despre categoria 2B Industria chimică
Sectorul

Procese industriale

Categoria

2B Industria chimică

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Categoria 2B „Industria chimică” însumează următoarele surse de emisii: 2B1 „Producerea amoniacului”, 2B2 „Producerea acidului nitric”, 2B3 „Producerea acidului adipic”, 2B4 „Producerea carbidului”
şi 2B5 „Altele”. În perioada 1990-2013, în Republica Moldova nu au fost înregistrate emisii în cadrul categoriilor de surse 2B1-2B4. În cadrul categoriei 2B5 „Altele” în RM au fost evaluate emisiile de
COVNM provenite de la următoarele surse de emisii: producerea polietilenei, producerea răşinilor sintetice ABS” (engl.: „Acrilonitril Butadien Stiren”) şi producerea detergenţilor.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de COVNM de la categoria de surse 2B „Industria chimică” s-au redus cu circa 89%, de la circa 0.37 Gg în 1990 până la 0.04 Gg în 2013. Concomitent, comparativ cu
nivelul de emisii înregistrat în 2012, în anul 2013 emisiile de COVNM de la categoria 2B5 „Altele” s-au majorat cu circa 7.3%.

Tabelul 2.1.2.III: Informații despre categoria 2C Producerea metalelor
Sectorul

Procese industriale

Categoria

2C Producerea metalelor

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 2C „Producerea metalelor” sunt monitorizate emisiile de GES provenite de la următoarele surse: 2C1 „Producerea fontei şi oţelului”, 2C2 „Producerea aliajelor din fier”, 2C3
„Producerea aluminiului”, 2C4 „SF6 utilizat la producerea aluminiumului şi magneziului” şi 2C5 „Altele”. În Republica Moldova sunt înregistrate emisii de GES doar de la categoria 2C1 „Producerea fontei
şi oţelului”.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de GES provenite de la categoria 2C „Producerea metalelor” s-au redus cu circa 73%. Concomitent, comparativ cu nivelul de emisii înregistrate în 2012, în anul 2013
emisiile de GES s-au redus cu 40%.

Tabelul 2.1.2.IV: Informații despre categoria 2D Alte produceri
Sectorul

Procese industriale

Categoria

2D Alte produceri
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Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Categoria 2D „Alte produceri” abordează emisiile de GES provenite de la următoarele surse: 2D1 „Producerea celulozei şi hârtiei” şi 2D2 „Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice”. Întrucât în Republica Moldova nu se fabrică celuloză, respectiv nu sunt înregistrate emisii GES de la categoria 2D1 „Producerea celulozei şi hârtiei”, acestea sunt raportate „NO” (în engl.: Not
Occurring). Pentru categoria de surse 2D2 „Producerea pâinii şi altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice” s-au monitorizat doar emisiile de COVNM (în pofida existenţei unei metodologii de calcul
a emisiilor de CO2 de la producerea băuturilor alcoolice, acestea nu sunt raportate în totalul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră direct, întrucât se consideră că aceste emisii pot fi de origine
biogenică, iar conform Ghidului 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, urmează a fi evaluate doar emisiile de CO2 de origine non-biogenică).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

Emisiile de COVNM de la categoria de surse 2D2 „Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice” în RM s-au redus în perioada de referinţă cu circa 51%, de la circa 9.52 Gg în 1990
până la 4.75 Gg în 2013. Concomitent, comparativ cu nivelul de emisii înregistrat în 2012, în 2013 emisiile de COVNM de la categoria 2D2 „Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor
alcoolice” s-au majorat cu circa 28%. În anul de referinţă circa 89.1% din emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă proveneau de la subcategoria 2D2a „Producerea pâinii şi altor produse
alimentare”. Către anul 2013 ponderea acesteia în emisiile totale de COVNM provenite de la categoria de surse 2D2 a scăzut până la circa 49.4%.

Tabelul 2.1.2.V: Informații despre categoria 2F Consumul halocarburilor și SF6
Sectorul

Procese industriale

Categoria

2F Consumul halocarburilor şi SF6

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei/ Definiția
categoriei

Grupa halocarburilor cuprind hidrofluorcarburile (HFC-23; HFC-32; HFC-41; HFC-43-10 mee; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; HFC-143, HFC-143a; HFC-152a; HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca) şi
perfluorcarburile (perfluormetanul – CF4, perfluoretanul – C2F6, pefluorpropanul – C3F8, perfluorbutanul – C4F10, perfluorciclobutanul – c-C4F8, perfluorpentanul – C5F12, perfluorhexanul – C6F14). În cadrul
categoriei 2F „Consumul halocarburilor şi SF6” sunt monitorizate emisiile de GES provenite de la următoarele surse: 2F1 „Echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului”, 2F2 „Spume
expandate”, 2F3 „Extinctoare”, 2F4 „Aerosoli”, 2F5 „Solvenţi”, 2F6 „Alte aplicaţii cu utilizarea ODS”, 2F7 „Producerea semiconductorilor”, 2F8 „Echipament electric” şi 2F9 „Altele”. În cadrul ultimului
ciclu de inventariere, a fost posibilă monitorizarea emisiilor provenite de la consumul de halocarburi şi SF6 în cadrul categoriilor de surse 2F1, 2F2, 2F4 şi 2F8. Nu au fost estimate
(engl., „NE” – „Not Estimated”) emisiilor provenite de categoriile de surse 2F5, 2F6 şi 2F9, în special din cauza lipsei datelor de activitate. Nu se produc emisii de la categoriile de surse 2F3 şi 2F7 (engl.,
„NO” – „Not Occurring”), în lipsa activităţilor respective (spre exemplu, în cazul categoriei 2F7 „Producerea semiconductorilor”) şi/sau datorită faptului că în produsele utilizate în RM nu se conţin halocarburi (spre exemplu, în cazul categoriei 2F3 „Extinctoare”).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

Emisiile potenţiale totale de GES direct provenite de la categoria de surse 2F „Consumul halocarburilor şi SF6” în RM s-au majorat în perioada 1995-2013 de circa 45 ori, de la 41.30 Gg de CO2 echivalent în1995 (an de referinţă pentru gazele F), până la 1849.57 Gg de CO2 echivalent în 2013. Concomitent, emisiile actuale totale de GES direct provenite de la categoria de surse 2F „Consumul halocarburilor şi SF6” în RM s-au majorat în perioada 1995-2013 de circa 75 ori, de la 1.90 Gg CO2 echivalent în 1995 până la 142.90 Gg de CO2 echivalent în 2013. Ponderea emisiilor de SF6 şi CF4 în emisiile
totale de GES generate de la categoria de surse 2F „Consumul halocarburilor şi SF6” este nesemnificativă, aceste emisii fiind înregistrate în RM doar din 2003, respectiv din anul 2006.

2.1.3. Sectorul solvenții și utilizarea altor produse
Tabelele 2.1.3.I – 2.1.3.IV de mai jos includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite sectorului
solvenții și utilizarea altor produse.
Tabelul 2.1.3.I: Informații despre categoria 3A Aplicarea vopselelor
Sectorul

Solvenții și utilizarea altor produse

Categoria

3A Aplicarea vopselelor

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu
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Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei de surse 3A sunt raportate emisiile de COVNM ce provin de la categoria de surse 3.A.1 „Aplicarea decorativă a vopselelor” [în construcţii (SNAP 060103) şi utilizarea casnică (SNAP
060104)]; de la categoria de surse 3.A.2 „Aplicarea industrială a vopselelor”, [la fabricarea automobilelor (SNAP 060101), repararea automobilelor (SNAP 060102), vopsirea bobinelor de metal (SNAP
060105), vopsirea navelor şi bărcilor (SNAP 060106), tratarea şi vopsirea lemnului (SNAP 060107), alte aplicaţii industriale (vopsirea navelor aeriene, vagoanelor, podurilor metalice, vehiculelor militare,
motoarelor, pompelor, cisternelor, echipamentului de oficiu, obiectelor din plastic, jucăriilor etc.) (SNAP 060108)]; respectiv, de la categoria de surse 3.A.3 „Altă aplicare non-industrială a vopselelor”
[aplicarea lacurilor şi vopselelor în scopul protejării anticorosive a construcţiilor mari din metal, la marcarea drumurilor etc.) (SNAP 060109)]. În RM nu a fost posibil a dezagrega datele de activitate cu
privire la consumul de lacuri şi vopsele în diferite sectoare ale economiei naţionale. Astfel încât emisiile s-au raportat doar în cadrul categoriei de surse 3.A.1 „Aplicarea decorativă a vopselelor”. În cazul
emisiilor provenite de la categoriile de surse 3.A.2 „Aplicarea industrială a vopselelor” şi 3.A.3 „Altă aplicare non-industrială a vopselelor”, acestea sunt raportate ca fiind incluse în altă parte (în engl.: IE Included Elsewhere) (în 3.A.1).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de CO2 provenite de la categoria 3.A.1 „Aplicarea decorativă a vopselelor” s-au redus cu circa 50.8%, de la 41.59 Gg în 1990 până la 20.46 Gg în 2013. Ponderea subcategoriei 3.A.1i „Lacuri şi vopsele dizolvaţi într-un mediu neapos” a variat în perioada 1990-2013 între minimum 95.0% (în 2003) şi maximum 99.0% (în 1996) din total. Începând cu anul 2006 se observă
tendinţa de majorare a ponderii subcategoriei de surse 3.A.1ii „Lacuri şi vopsele dizolvați într-un mediu apos” în totalul naţional al emisiilor de CO2 provenite de la categoria de surse 3.A.1 „Aplicarea
decorativă a vopselelor”. Comparativ cu nivelul de emisii înregistrate în anul 2005, emisiile de CO2 produse în perioada 2006-2013 au înregistrat valori mai mici. Aceleaşi tendinţe au fost înregistrate şi în
cazul emisiilor de COVNM provenite de la categoria respectivă, care în perioada 1990-2013 s-au redus cu circa 50.9%, de la 14.20 Gg în 1990 până la 6.98 Gg în 2013.

Tabelul 2.1.3.II: Informații despre categoria 3B Degresarea și curățarea chimică
Sectorul

Solvenții și utilizarea altor produse

Categoria

3B Degresarea şi curăţarea chimică

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei de surse 3B „Degresarea şi curăţarea chimică” se monitorizează emisiile de GES provenite de la categoria 3.B.1 „Degresarea chimică” (utilizarea solvenţilor în sectorul industrial,
destinaţi în mod special pentru degresarea articolelor din metal – SNAP 060201; elementelor utilizate la fabricarea produselor electronice – SNAP 060203, precum şi pentru degresarea altor produse
industriale – SNAP 060204), respectiv de la categoria 3.B.2 „Curăţarea uscată” (curăţarea uscată a hainelor şi materialelor textile de substanţele insolubile în apă, cum ar fi grăsimile de origine animală,
uleiurile, ceara, smoala etc. – SNAP 060202). De regulă, solvenţii utilizaţi la degresare sunt obţinuţi prin distilare din combustibilii fosili, reprezentând substanţe precum hidrocarburi clorurate, cetone şi
chinone, alcooli şi fenoli-alcooli etc. Astfel, spre exemplu, solvenţii cloruraţi, inclusiv tricloretilena, tetracloretilena şi diclormetanul, sunt utilizaţi pe larg în sectorul industrial la curăţarea suprafeţelor de
metal şi plastic, inclusiv prin procesul de degresare în vapori de solvenţi. Hidrocarburile şi solvenţii oxigenaţi sunt utilizaţi şi ei în calitate de solvenţi de curăţare. Curăţarea uscată implică, spre exemplu,
utilizarea tetracloretilenei pentru curăţarea hainelor şi materialelor textile. Solvenţii utilizaţi sunt, de regulă, recuperaţi şi reciclaţi, în special în cazul aplicării echipamentelor noi. Se produc însă şi emisii
fugitive de COVNM, în special în cazul aplicării echipamentelor de tip deschis, când etapa de uscare finală implică ventilarea vaporilor de solvenţi în atmosferă.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile CO2 provenite de la categoria 3B „Degresarea şi curăţarea chimică” s-au redus cu circa 52.2%, de la 62.77 Gg în 1990 până la 30.00 Gg în 2013. Comparativ cu nivelul
de emisii înregistrate în anul 2012, în anul 2013 acestea s-au redus cu circa 9.0%. Aceleaşi tendinţe au fost înregistrate şi în cazul emisiilor de COVNM provenite de la categoria respectivă, care în
perioada 1990-2013 s-au redus cu circa 52%, de la 20.98 Gg în 1990 până la 10.03 Gg în 2013.

Tabelul 2.1.3.III: Informații despre categoria 3C Producerea și procesarea produselor chimice
Sectorul

Solvenții și utilizarea altor produse

Categoria

3C Producerea și procesarea produselor chimice

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei de surse 3C „Producerea şi procesarea produselor chimice” se monitorizează emisiile de GES provenite de la procesarea produselor din poliester (SNAP 060301); procesarea
spumelor din poliuretan (SNAP 060303) şi polistiren (SNAP 060304); procesarea produselor din cauciuc (SNAP 060305); fabricarea produselor farmaceutice (SNAP 060306); producerea vopselelor şi lacurilor (SNAP 060307); producerea cernelurilor de imprimat (SNAP 060308); producerea cleiului şi altor materiale adezive (SNAP 060309); suflarea cu aer a asfaltului (SNAP 060310); fabricarea benzilor
adezive, benzilor magnetice, filmelor şi fotografiilor (SNAP 060311); procesarea materialelor textile (SNAP 060313); tăbăcirea pielicelelor de animale (SNAP 060314).
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Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de CO2 provenite de la categoria 3C „Producerea şi procesarea produselor chimice” s-au redus cu circa 39.8%, de la 7.73 Gg în 1990 până la 4.65 Gg în 2013. Concomitent, comparativ cu nivelul de emisii înregistrate în anul 2012, emisiile de CO2 produse în anul 2013 au crescut cu circa 23.9%. Aceleaşi tendinţe au fost înregistrate şi în cazul emisiilor de COVNM
provenite de la categoria respectivă, care în perioada 1990-2013 s-au redus cu circa 40%, de la 2.58 Gg în 1990 până la 1.55 Gg în 2013.

Tabelul 2.1.3.IV: Informații despre categoria 3D Alte utilizări ale solvenților
Sectorul

Solvenții și utilizarea altor produse

Categoria

3D Alte utilizări ale solvenților

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei/ Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 3D „Alte utilizări ale solvenţilor” se monitorizează emisiile non-CO2 (în special COVNM, dar şi NOx şi CO), precum şi emisiile de GES direct (CO2 şi N2O) provenite de la surse de
emisii, precum 3.D.1 „Tipărirea hârtiei” (SNAP 060403) (utilizarea solvenţilor în procesul de tipărire a hârtiei); 3.D.2 „Utilizarea menajeră a solvenţilor” (SNAP 060408) (alta decât la aplicarea lacurilor şi
vopselelor; spre exemplu, în produsele cosmetice şi parfumuri; produselor destinate îngrijirii automobilelor (antigel, produsele de poleire, deparafinare, curăţare a sticlei, degresare a motoarelor etc.);
produselor menajere de tipul aerosolilor; produselor de curăţat sticla şi mobila, produselor de împrospătare a aerului, dezinfectanţilor, produselor de lustruire de deparafinare etc.); 3.D.3 „Utilizarea altor
produse” (SNAP 060402 – utilizarea hexanului la extracţia uleiului din seminţe oleaginoase; SNAP 060405 – utilizarea cleiului şi altor substanţe adezive într-un şir de industrii, precum în construcţii, la
fabricarea încălţămintei, substanţelor abrazive şi la fabricarea mobilei; SNAP 060406 – impregnarea şi conservarea lemnului; SNAP 060407 – tratarea anticorozivă şi conservarea automobilului; SNAP
060409 – deparafinarea automobilelor; SNAP 060411 – utilizarea menajeră a produselor farmaceutice, SNAP 060412 – tratarea seminţelor; SNAP 060508 – aplicarea gazului ilariant N2O ca anestezic în
medicină; SNAP 060602 – arderea tutunului, SNAP 060603 – utilizarea încălţămintei, etc.).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de GES direct provenite de la categoria 3D „Altele” s-au redus cu circa 18.1%, de la 14.03 Gg în 1990 până la 11.49 Gg în 2013. Concomitent, comparativ cu nivelul de
emisii înregistrate în anul 2012, emisiile de CO2 produse în anul 2013 s-au redus cu circa 3.1%. Aceleaşi tendinţe au fost înregistrate şi în cazul emisiilor de COVNM provenite de la categoria respectivă,
care în perioada 1990-2013 s-au redus cu circa 18%, de la 5.20 Gg în 1990 până la 4.19 Gg în 2013.

2.1.4. Sectorul agricultură
Tabelele 2.1.4.I – 2.1.4.III de mai jos includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite sectorului
agricultură.
Tabelul 2.1.4.I: Informații despre categoria 4A Fermentarea enterică
Sectorul

Agricultură

Categoria

4A Fermentarea enterică

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 4A „Fermentarea enterică” se monitorizează emisiile CH4. Rumegătoarele, datorită simbiozei dintre macroorganism şi microorganismele care populează stomacul compus din patru
camere (rumen, reţea, foios, cheag), pot fi privite ca o fabrică biologică complicată, care transformă furajele utilizate ca materie primă, în produse alimentare de înaltă calitate, zilnic formând o masă
proteică de până la 2.5 kg. Totodată în acest proces datorită fermentării substanţelor nutritive sunt generate în cantităţi semnificative gaze, în componenţa cărora întră până la 30-40% CH4 şi până la
60-70% CO2. De notat, emisii de CH4 generează atât animalele rumegătoare (taurinele, ovinele şi caprinele), cât şi cele nerumegătoare (suinele, cabalinele şi asinile). Cu toate acestea, rumegătoarele
au o pondere mai mare în emisiile totale de CH4 provenite de la categoria de surse 4A „Fermentarea enterică”. Capacitate de generare a acestor emisii depind de un şir de factori, precum specia, vârsta,
greutatea animalului, cantitatea şi calitatea hranei consumate, etc.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013 emisiile de CH4 de la fermentarea enterică s-au redus în Republica Moldova cu circa 70.6%, de la 87.63 Gg în 1990 până la 25.77 Gg în 2013, în special ca urmare a reducerii
efectivului de animale, dar şi evoluţiei principalilor indicatori de productivitate în sectorul zootehnic al Republicii Moldova.
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Tabelul 2.1.4.II: Informații despre categoria 4B Managementul dejecțiilor animaliere
Sectorul
Categoria
Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

Agricultură
4B Managementul dejecțiilor animaliere
Da

De la categoria de surse 4B „Managementul dejecţiilor animaliere” provin atât emisii de metan, cât şi de protoxid de azot. La descompunerea dejecţiilor animaliere în condiţii anaerobe, bacteriile metanogenice produc metan. Principalii factori ce afectează producerea emisiilor de CH4 de la dejecţiile animaliere sunt cantitatea produsă şi rata (sau ponderea) acestora descompusă în condiţii anaerobe.
Prima categorie a acestor factori depinde de ritmul producerii dejecţiilor animaliere pe parcursul unui an calendaristic, precum şi de şeptelul de animale, iar al doilea grup de factori – de felul cum se
realizează colectarea, păstrarea şi utilizarea dejecţiilor animaliere. Ponderea dejecţiilor animaliere ce se descompun în condiţii anaerobe, depinde de modalitatea în care acestea sunt administrate. Când
dejecţiile animaliere sunt stocate sau administrate în stare lichidă (deversate în gropi, heleșteie, etc.), ele tind să se descompună anaerob şi să producă o cantitate semnificativa de metan, iar când sunt
păstrate sau administrate în stare solidă (stocate în grămezi de gunoi), excretate în procesul păşunatului sau aplicate pe terenurile agricole ca îngrăşământ organic, acestea tind să se descompună
aerob şi produc cantităţi nesemnificative de metan. Altfel spus, nivelul emisiilor depinde de cantitatea, proprietăţile şi de tipul utilizat al sistemelor de management a dejecţiilor animaliere. Respectiv,
sistemele de management a dejecţiilor animaliere slab aerate, generează cantităţi mari de CH4 şi cantităţi mai mici de N2O; în timp ce sistemele bine aerate generează mai puţine emisii de CH4 şi mai
multe emisii de N2O, care pot fi directe sau indirecte. Astfel, în timpul stocării sau tratării dejecţiilor animaliere (băligarului şi urinei) până la introducerea acestora în sol, se produc emisii directe de N2O
prin procesele de nitrificare şi denitrificare a azotului (nitrificarea este oxidarea în condiţii aerobe a amoniului (NH4+) în nitraţi (NO3-), iar denitrificarea constă în reducerea în condiţii anaerobe a nitraţilor
în oxizi de azot sau azot molecular), care se conţine în respectivele substanţe organice. Emisiile directe de N2O variază în funcţie de conţinutul de azot şi carbon în dejecţiile animaliere excretate, durata
păstrării acestora şi tipul de tratare în cadrul sistemelor de management a dejecţiilor animaliere. Altfel spus, producerea emisiilor de N2O din dejecţiile animaliere necesită prezenţa nitriţilor sau nitraţilor în
condiţii anaerobe, precedate de condiţii aerobe necesare pentru formarea compuşilor oxidaţi ai azotului. De asemenea, sunt necesare condiţii, precum pH şi umiditate redusă, care ar preveni reducerea
oxidului de azot (N2O) în azot molecular (N2). Emisiile indirecte de N2O rezultă din pierderile de azot volatil, care se produc sub formă de amoniac (NH3) şi oxizi ai azotului (NOx). Fracţia azotului organic
excretat, mineralizat în azotul din amoniu în procesul de colectare şi păstrare a dejecţiilor animaliere, depinde îndeosebi de durata păstrării şi mai puţin de condiţiile de temperatură. Compuşi mai simpli ai
azotului organic, precum ureea la animale şi acidul uric la păsări se mineralizează rapid în amoniac, produs foarte volatil care se difuzează rapid în atmosferă. Pierderile de azot încep odată cu excretarea dejecţiilor la ferme sau în cadrul gospodăriilor agricole şi continuă prin procesele de administrare a dejecţiilor animaliere stocate sau tratate în cadrul diferitor sisteme de management. De asemenea,
azotul din sol se pierde prin procesele de levigare (engl.: leaching) şi spălare (engl.: run-off).
În perioada 1990-2013 emisiile de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere s-au redus în Republica Moldova cu circa 82.4%, de la 14.70 Gg în 1990 până la 2.59 Gg în 2013, concomitent, emisiile
totale N2OTOTAL(mm) de la managementul dejecţiilor animaliere s-au redus în aceiaşi perioadă cu circa 71.4%, de la 4.46 Gg în 1990 până la 1.28 Gg în 2013, respectiv emisiile directe N2OD(mm) s-au redus
cu 70.6%, de la 3.60 Gg în 1990 până la 1.06 Gg în 2013, iar emisiile indirecte N2OIND(mm) s-au redus cu circa 74.8%, de la 0.86 Gg în 1990 până la 0.22 Gg în 2013. Această dinamică este cauzată îndeosebi de faptul, că în perioada respectivă în Republica Moldova a fost înregistrată o reducere semnificativă a efectivului de animale, o evoluţie negativă a principalilor indicatori de productivitate în cadrul
întregului sector zootehnic, precum şi o modificare cardinală a practicilor de creştere a animalelor domestice şi a ponderii diferitor sisteme de management a dejecţiilor animaliere.

Tabelul 2.1.4.III: Informații despre categoria 4D Solurile agricole
Sectorul

Agricultură

Categoria

4D Solurile agricole

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei/ Definiția
categoriei

În cadrul categoriei de surse 4D „Solurile agricole” sunt monitorizate emisiile N2O, care derivă atât din surse directe, cât şi din surse indirecte. Surse directe ale emisiilor de N2O de la solurile agricole,
sunt cele provenite din azotul încorporat în sol cu îngrăşămintele chimice azotate şi cele organice, de la acumularea în sol a azotului ce se conţine în urina şi dejecţiile animaliere excretate în procesul
păşunatului animalelor domestice, de la încorporarea în sol a reziduurilor agricole şi de la mineralizarea azotului în legătură cu pierderile de carbon din sol ca urmare a modificării modului de folosinţă a
terenurilor agricole şi practicilor de management a solului. Emisiile N2O din surse indirecte provin: de la depunerile azotului în sol şi bazinele de apă din precipitaţiile atmosferice, sub formă de amoniac
(NH3), oxizi de azot (NOx) şi produselor acestor gaze (NH4+ şi NOx-); din azotul volatilizat provenit din aplicarea în sol a îngrăşămintelor chimice azotate şi celor organice naturale, dejecţiilor animaliere şi
urinei încorporate în sol în procesul păşunatului, cât şi din levigarea şi spălarea azotului încorporat în sol prin aplicarea îngrăşămintelor chimice azotate şi organice, incorporării în sol a dejecţiilor animaliere şi urinei în procesul păşunatului, returnarea în sol a reziduurilor agricole vegetale şi mineralizarea azotului asociat cu pierderile de carbon din solurile minerale ca urmare a modificării modului de
folosinţă a terenurilor agricole şi practicilor de management a solului.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile totale N2OTOTAL provenite de la categoria de surse 4D „Solurile agricole” s-au redus cu circa 25.9%, de la 4.95 Gg în 1990 până la 3.66 Gg în 2013, respectiv emisiile
directe N2ODIR s-au redus cu 22.3%, de la 3.77 Gg în 1990 până la 2.93 Gg în 2013, iar emisiile indirecte N2OIND s-au redus cu circa 37.7%, de la 1.18 Gg în 1990 până la 0.73 Gg în 2013.
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2.1.5. Sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură
Majoritatea categoriilor de surse şi sechestrare cuprinse în Sectorul 5 „FTSCFTS” includ ambele categorii de procese caracteristice inventarului GES (emisii
și sechestrări de carbon). Conform rezultatelor obținute, în perioada 1990-2013, dinamica sechestrărilor nete înregistrate pe Sectorul 5 „FTSCFTS” are un
trend în descreștere. Acest proces a fost influențat de evoluţia stării pădurilor şi a altor tipuri de vegetaţie (creșterea volumului de masă lemnoasă recoltat,
diminuarea suprafeței acoperite cu plantații multianuale etc.), precum și de schimbările social-politice şi economice, care au avut loc în această perioadă în
Republica Moldova. Tabelele 2.1.5.I – 2.1.5.VI includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite
sectorului 5 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură”.
Tabelul 2.1.5.I: Informații despre categoria 5A Terenuri silvice
Sectorul

Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură

Categoria

5A „Terenuri silvice”

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 5A „Terenuri silvice” sunt monitorizate sechestrările CO2 de la terenurile cu vegetaţie lemnoasă forestieră, precum şi emisiile non-CO2 (CH4, CO, N2O şi NOx) de la suprafeţele silvice
cuprinse de incendii. Categoria include terenurile acoperite cu vegetație lemnoasă forestieră cu o suprafață de peste 0.25 ha. Consistența minimă a arborilor și arbuștilor pentru terenurile cu vegetație
lemnoasă forestieră trebuie să constituie nivelul operațional de 30%. Consistența respectivă este stabilită doar pentru arborii și arbuștii care au potențialul natural de a atinge înălțimea de minim 5 m la
maturitate.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada de referinţă sechestrările CO2 de la categoria de surse 5A „Terenuri silvice” au înregistrat o tendinţă de diminuare, reducându-se cu circa 14.1%, de la -2197.58 Gg în anul 1990 până la -1887.62
Gg în anul 2013. Comparativ cu anul 1990, către anul 2013 emisiile non-CO2 de la suprafeţele silvice cuprinse anual de incendii la categoria 5A „Terenuri silvice” s-au majorat în RM de circa 3.9 ori.

Tabelul 2.1.5.II: Informații despre categoria 5B Terenuri agricole lucrate
Sectorul

Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură

Categoria

5B „Terenuri agricole lucrate”

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În actualul ciclu de inventariere în cadrul categoriei 5B „Terenuri agricole lucrate” au fost monitorizate emisiile/sechestrările CO2 de la două surse: 5B.1.1 „Terenuri agricole lucrate acoperite cu vegetaţie
lemnoasă” şi 5B1.2 „Schimbări anuale în rezervele de carbon din solurile minerale”, precum şi emisiile non-CO2 provenite de la arderea reziduurilor agricole pe câmp (arderea miriştii). În prima categorie
sunt incluse plantațiile multianuale (vii, livezi, plantații/pepiniere pomicole etc.) și vegetația lemnoasă care nu corespunde criteriilor pentru stabilirea ca categorie „terenuri silvice” (perdele forestiere de
protecție, spații verzi din localităţi şi zonele de agrement, plantații de arbori și arbuști etc.). În categoria a doua sunt incluse solurile minerale (conform clasificării FAO soluri minerale se consideră solurile
cu conţinut moderat de substanţe organice; a face deosebire de solurile organice, care conţin între 12-20% substanţe organice din masa totală; în Republica Moldova nu există asemenea tipuri de soluri).
În acest context este de notat că modificarea modului de folosinţă a terenurilor agricole şi a practicilor de management al solului poate influenţa considerabil rezervele de carbon organic din solurile
minerale. Astfel, spre exemplu, conversia pajiștilor naturale şi pădurilor în terenuri agricole pot contribui la pierderea rezervelor iniţiale de carbon din sol în proporţie de până la 20-40% (Ghidul CISC
2006). Rezervele de carbon organic din sol se pot modifica şi sub influenţa modului de lucrare a solului, în special în cazul în care este dezechilibrată balanţa dintre intrările (ex.: îngrăşămintele organice,
reziduurile agricole, etc.) şi ieşirile carbonului din sol (ex.: pierderi de carbon din cauza mineralizării substanţelor organice din sol). Rezervele de carbon depind şi de intensitatea procesului de humificare,
asupra căruia influenţează nemijlocit condiţiile climaterice, în special regimul de umiditate şi de temperatură.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, sechestrările CO2 provenite de la categoria 5B1.1 „Terenuri agricole prelucrate acoperite cu vegetaţie lemnoasă”, s-au redus cu circa 33.3%, de la -725.23 Gg până la -483.47
Gg. Aceasta datorându-se prioritar diminuării suprafeței plantațiilor pomicole (livezi) cu 41.8%, iar cea a plantaţiilor de viţă de vie cu 32.6%. Concomitent, în perioada respectivă, emisiile CO2 de la sursa
5B.1.2 „Schimbări anuale în rezervele de carbon din solurile minerale” s-au majorat cu circa 350%, de la -1490.81 Gg în 1990 până la 3728.96 Gg în 2013 (altfel spus, de la terenurile agricole lucrate,
către anul 2013 în atmosferă se emitea o cantitate CO2 de circa 2.5 ori mai mare decât cea sechestrată în 1990). Comparativ cu anul 1990, către anul 2013 emisiile non-CO2 de la arderea miriştii s-au
redus în RM cu circa 97.3%.
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Tabelul 2.1.5.III: Informații despre categoria 5C Pajiști
Sectorul

Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură

Categoria

5C „Pajiști”

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 5C „Pajişti” s-au evaluat sechestrările/emisiile CO2 provenite de la două surse: 5C1 „Pajişti care rămân ca pajişti” şi 5C2 „Terenuri convertite în pajişti”. Pajiștile reprezintă suprafețe
de teren acoperite cu vegetație ierboasă perenă folosită pentru hrana animalelor prin pășunat sau cosit (pășuni și fânețe), care nu sunt considerate terenuri agricole lucrate. Totodată, această categorie
poate include sisteme cu vegetație lemnoasă (arbori și arbuști) care nu corespund criteriilor pentru stabilirea ca categorie „terenuri silvice” în inventarul național de gaze cu efect de seră. În cazul sursei
5C1 „Pajişti care rămân ca pajişti” s-au evaluat sechestrările CO2 rezultate din creşterea biomasei terestre pe terenuri incluse în categoriile „păşuni” şi „fâneţe”, precum și pe terenuri incluse în categoriile
„mlaștini” și „alunecări de teren” acestea din urmă de asemenea fiind acoperite cu vegetație ierboasă perenă, iar în cazul sursei 5C2 „Terenuri convertite în pajişti” – sechestrările CO2 rezultate în urma
restabilirii vegetaţiei naturale pe terenurile excluse din circuitul agricol şi transformate în pajişti, precum şi din cadrul fostelor terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră convertite în pajişti.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, sechestrările CO2 de la sursa 5C1 „Pajişti care rămân ca pajişti” s-au redus cu circa 0.6%, de la -1469.86 Gg în 1990 până la -1461.39 în 2013. De notat, că volumul sechestrărilor
în perioada 1990-2003 în cadrul categoriei de surse 5C1 „Pajişti care rămân ca pajişti”, a avut o tendinţă de majorare (nivelul maxim a fost de circa -1598.52 Gg în anul 2003), însă spre sfârşitul perioadei de referinţă (2004-2013), datorită alocării pajiştilor degradate sub activităţi de împădurire, sechestrările au revenit practic la nivelul înregistrat în anul 1990. Cu referinţă la emisiile/sechestrările CO2
provenite de la sursa 5C2 „Terenuri convertite în pajişti”, este de notat, că deşi în perioada 1991-1996, emisiile CO2 au crescut substanţial (atingând în 1993 un nivel maximal de 299.82 Gg), în special ca
urmare a problemelor înregistrate în procesul de gestionare a pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră administrate de primării şi întreprinderile agricole, soldate inclusiv cu despădurirea unor suprafeţe importante, după anul 2000 situaţia revine la normal si se înregistrează o tendinţă de reducere treptată a emisiilor respective, nivelul înregistrat în anul 2013 fiind doar de circa 4.17 Gg.

Tabelul 2.1.5.IV: Informații despre categoria 5D Terenuri umede
Sectorul

Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură

Categoria

5D „Terenuri umede”

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Include terenuri acoperite cu apă pe parcursul întregului an sau a unei părți a acestuia (de exemplu mlaștini), care nu sunt încadrate în categoria terenurilor silvice, terenurilor lucrate, pajiștilor și terenurilor localităților. Această categorie include bazinele de acumulare (inclusiv iazuri) în calitate de obiecte administrate, precum și lacurile și râurile naturale în calitate de obiecte neadministrate.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În Republica Moldova nu au fost estimate deocamdată emisiile/sechestrările provenite de la categoria 5D „Terenuri umede”, totuşi o parte din terenurile umede (mlaștinile) au fost considerate în categoria
5C „Pajiști”.

Tabelul 2.1.5.V: Informații despre categoria 5E Terenuri ale localităților
Sectorul

Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură

Categoria

5E Terenuri ale localităților

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Include toate terenurile amenajate (construcții, curți, străzi etc.), inclusiv infrastructura de transport și localitățile de toate mărimile, dacă acestea nu sunt încadrate în alte categorii de folosință.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În Republica Moldova nu au fost estimate emisiile/sechestrările provenite de la categoria 5E „Terenuri ale localităţilor”. În dependenţă de tipul de vegetaţie cu care sunt acoperite, o parte din terenurile
localităţilor au fost cuprinse în categoriile 5A „Terenuri silvice” (pădurile urbane), 5B „Terenuri agricole lucrate” (parcuri, scuare, spaţii verzi) şi 5C „Pajiști”.
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Tabelul 2.1.5.VI: Informații despre categoria 5F Alte terenuri
Sectorul

Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură

Categoria

5F Alte terenuri

Categorie-cheie? [Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

Include terenuri fără vegetație (ravene, ogașe, stâncării etc.), precum și toate terenurile care nu sunt încadrate în categoriile 5A-5E (spre exemplu, terenurile supuse alunecărilor de teren etc.). În cazul
prezenței datelor privind schimbările în rezervoarele de carbon se recomandă ca acestea să fie încadrate în categoriile de folosință respective ca neadministrate (de exemplu, pajiști neadministrate). În
cazul RM este stabilit că pe alunecările de teren crește un anumit volum de vegetație ierboasă care contribuie la bilanțul total al carbonului.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În Republica Moldova nu au fost estimate emisiile/sechestrările provenite de la categoria 5F „Alte terenuri”. Totuşi, o parte din terenurile ce cad sub incidenţa acestei categorii (alunecările de teren) au
fost incluse în categoria 5C „Pajiști”.

2.1.6. Sectorul deșeuri
Tabelele 2.1.6.I – 2.1.6.III de mai jos includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite sectorului
deșeuri.
Tabelul 2.1.6.I: Informații despre categoria 6A Depozite de deșeuri menajere solide
Sectorul

Deşeuri

Categoria

6A „Depozite de deșeuri menajere solide”

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei / Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 6A „Depozite de deșeuri menajere solide” sunt monitorizate emisiile de CH4 de la depozitarea deşeurilor menajere solide pe sol. Potenţialul de generare a metanului depinde de
compoziţia morfologică a DMS, practica de eliminare şi caracteristica depozitelor (administrate sau neadministrate).

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de metan provenite de la categoria de surse 6A „Depozite de DMS” s-au redus cu circa 13%, de la circa 73.5 Gg în 1990 de până la circa 64.0 Gg în 2013. Conform
„Anuarului Inspectoratului Ecologic de Stat pentru anul 2013 – Protecția mediului în Republica Moldova”, suprafaţa depozitelor de DMS în localităţile urbane a fost de circa 1100 ha, din care suprafaţa
depozitelor administrate constituia circa 169.5 ha, alte 930 de ha fiind ocupate de depozitele neadministrate sau aşa-zisele „gunoişti”. În perioada 2000-2013, prin intermediul serviciilor de salubrizare din
localităţile urbane s-au transportat la depozitele DMS anual între1144 şi 2647 mii m3 deşeuri. Evidenţa statistică a volumelor deşeurilor acumulate istoric în depozite nu se efectuează, există doar estimări
vizuale ale inspectorilor ecologişti, care apreciază volumul total al DMS acumulate în depozite la circa 30-35 milioane tone. În majoritatea centrelor raionale gunoiştile sunt supraîncărcate, grosimea
stratului de deşeuri depozitate fiind de circa 7-8 m (precum în oraşele Ungheni, Cahul, Ocniţa, etc.), la unele gunoişti ajungând la circa 10-15 m (precum în oraşele Briceni, Bălţi, Ialoveni, etc.) sau chiar
până la circa 25-30 m (precum la depozitele de la Crețoaia şi din oraşul Orhei). Circa 3/4 din aceste gunoişti se află în exploatare de circa 25-35 de ani, având un grad de utilizare de peste 80%.

Tabelul 2.1.4.II: Informații despre categoria 6B Tratarea apelor uzate
Sectorul

Deşeuri

Categoria

6B Tratarea apelor uzate

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Da

Descrierea categoriei/ Definiția
categoriei

În cadrul categoriei de surse 6B „Tratarea apelor uzate” sunt evaluate emisiile de CH4 provenite de la sursele 6B1 „Tratarea apelor uzate industriale” şi 6B2 „Tratarea apelor uzate menajere”, de asemenea, emisiile de N2O de la sursa 6B2 „Tratarea apelor uzate menajere: nămoluri provenite din dejecţii umane”. În RM, procesul de epurare a apelor uzate industriale se efectuează prin intermediul
instalaţiilor de epurare a apelor uzate menajere. După generare, apele uzate industriale sunt deversate în sistemele de canalizare a apelor uzate menajere, fiind astfel tratate în comun cu cele menajere
în instalaţiile de epurare a apelor uzate. Industria prelucrătoare contribuie cel mai mult, în cadrul sectorului industrial, la generarea apelor uzate cu conţinut sporit de substanţe organice biodegradabile. În
RM, apele uzate (amestec de ape uzate menajere şi industriale) se supun epurării clasice (mecanice şi biologice) în condiţii aerobe, însă pe motivul exploatării incorecte a instalaţiilor de epurare
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existente, o parte din volumul apelor uzate (circa 20% din total) se epurează şi în condiţii anaerobe. În cadrul acestui sector, o altă sursă relevantă de generare a CH4 sunt şi nămolurile provenite din
procesul de epurare a apelor uzate, supuse tratării în condiţii aerobe şi anaerobe, prin depozitare pe câmpurile de nămol. Apele uzate menajere sunt produsul utilizării de către populaţie a apei pentru
necesităţi casnice. În procesul de epurare a apelor menajere şi de tratare a nămolurilor la staţiile de epurare a apelor uzate este generat metanul. Volumul de CH4 generat în cadrul acestui sector
depinde de practicile de management al apelor uzate menajere în Republica Moldova, precum şi de nivelul de acoperire a populaţiei cu reţele centralizate de canalizare şi supunerea apelor uzate procesului de epurare.
Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013, emisiile de gaze cu efect de seră direct, exprimate în CO2 echivalent, provenite de la categoria de surse 6B „Tratarea apelor uzate”, s-au redus cu circa 30.9%, de la 321.22 Gg
în 1990 până la 221.20 Gg în 2013 . Ponderea emisiilor de metan s-a redus în perioada respectivă, de la 67.1% din total în anul 1990 până la 61.5% în 2013, iar cea a emisiilor de protoxid de azot, s-a
majorat respectiv, de la 32.9% din total în 1990, până la 38.5% în anul 2013. În perioada 1990-2013, emisiile de CH4 provenite de la categoria de surse 6B „Tratarea apelor uzate” s-au redus cu circa
36.7%, de la 10.2667 Gg în anul 1990, până la 6.4993 Gg în anul 2013, concomitent emisiile de N2O provenite de la sursa 6B2 „Tratarea apelor uzate menajere: nămolul din dejecţii umane” s-au redus
cu circa 19.1%, de la 0.3407 Gg în anul 1990, până la 0.2755 Gg în anul 2013.

Tabelul 2.1.4.III: Informații despre categoria 6C Incinerarea deşeurilor
Sectorul

Deşeuri

Categoria

6C „Incinerarea deşeurilor”

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Nu

Descrierea categoriei/ Definiția
categoriei

În cadrul categoriei 6C „Incinerarea deşeurilor” sunt monitorizate emisiile de GES provenite de la incinerarea deşeurilor, dar care nu includ emisiile de la incinerarea deşeurilor în scopul producerii energiei (acestea se monitorizează în cadrul sectorului 1 „Energie”), precum şi emisiile de la incinerarea reziduurilor agricole pe câmp (emisiile de la arderea miriştii se monitorizează în cadrul categoriei 5B
„Terenuri agricole lucrate”). În această categorie se monitorizează şi emisiile non-CO2 de la incinerarea deşeurilor, precum şi emisiile CO2 de la deşeurile non-biologice.

Informații cu specific național
despre categoria respectivă

În perioada 1990-2013 Republica Moldova nu a dispus de incineratoare pentru deşeuri, respectiv nu au fost monitorizate nici emisii de GES de la această categorie de surse.

2.2. Selectarea metodologiei de evaluare și descrierea acesteia
2.2.1. Sectorul energie
Tabelele 2.2.1.I -2.2.1.IV de mai jos descriu metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la diferite categorii în cadrul sectorului energie, inclusiv ecuația folosită, referințe pentru aceasta și argumentare pentru selectarea acesteia.
Tabelul 2.2.1.I: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la arderea staţionară a combustibililor fosili
Unde:

Emisii GES, combustibil = Consum de combustibili combustibil • Factor de emisie GES, combustibil(Ecuaţia 2.1)*

Emisii GES, combustibil - emisiile unui anumit tip de gaze cu efect de seră provenite de la arderea unui anume tip de combustibil fosil (kg GES).
Ecuația

Consum de combustibili combustibil - cantitatea de combustibil consumat (ars) (TJ).

Factor de emisie GES, combustibil - valoarea factorului de emisie utilizat în mod implicit (în engl.: default) pentru un anume tip de gaze cu efect de seră provenite de la arderea unui anume tip de
combustibil fosil (kg gaz/TJ). Pentru emisiile CO2, acesta include şi factorul de oxidare a carbonului, admis a fi egal cu 1.
Emisii GES = Σ Emisii GES, combustibil (Ecuaţia 2.2)*

Emisii non-CO2 = Σ [Combustibili abc • EFabc ] (Ecuaţia 2.3)**
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Unde:
a - tipul de combustibili.
b - sectorul.
c - tipul de tehnologie.
Referințe

*Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 2, pag. 2.11-2.12. ** Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 2, pag. 2.37.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GBP CISC
2000 şi CISC 2006).

Tabelul 2.2.1.II: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la arderea mobilă a combustibililor fosili
Emisii CO2 = Σ [Combustibili a • EFa ] (Ecuaţia 3.2.1)

Unde:
Emisii - emisii de CO2 (kg).

Combustibili a - consumul de combustibili (TJ).

EFa - valoarea factorului de emisie utilizat (kg/TJ). Acesta este egal cu produsul dintre conţinutul de carbon în combustibil şi 44/12 (raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în
molecula de bioxid de carbon).
Ecuația

a - tipul de combustibil (motorină, benzină, gaz natural, gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat, etc.).
Emisii non-CO2 = Σ [Combustibili a • EFa ] (Ecuaţia 3.2.3)

Unde:
Emisii - emisii de gaze non-CO2 (kg).

Combustibili a - consumul de combustibili (TJ).

EFa - valoarea factorului de emisie utilizat (kg/TJ).

a - tipul de combustibil (motorină, benzină, gaz natural, gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat, etc.).
Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, pag. 3.12-3.13.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

Tabelul 2.2.1.III: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la arderea mobilă a combustibililor fosili în aviaţia internaţională
Emisii = Consumul de combustibili • Factorul de emisie (Ecuaţia 3.6.1 pentru abordarea metodologică de Nivelul 1)
Emisii totale = Emisii ciclul decolare/aterizare + Emisii ciclul zbor de croazieră (Ecuaţia 3.6.2 pentru abordarea metodologică de Nivelul 2)
Unde:
Ecuația

Emisii de la ciclul decolare/aterizare = Numărul decolări/aterizări • Factorul de emisie pentru ciclul decolare/aterizare (Ecuaţia 3.6.3 pentru abordarea metodologică de Nivelul 2)
Consumul de combustibili pentru ciclul decolare/aterizare = Numărul decolări/aterizări • Consumul de combustibili pentru ciclul decolare/aterizare (Ecuaţia 3.6.4 pentru abordarea metodologică de Nivelul 2)
Emisii de la ciclul zbor de croazieră = (Consum total de combustibil – Consumul de combustibili pentru ciclul decolare/aterizare) • Factorul de emisie pentru ciclul zbor de croazieră (Ecuaţia
3.6.5 pentru abordarea metodologică de Nivelul 2)

Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, pag. 3.59.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).
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Tabelul 2.2.1.IV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la emisiile fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
Emisii GES, ramura industrială = A ramura industrială • EF GES, ramura industrială (Ecuaţia 4.2.1)
Emisii totale GES = Σ E GES, ramura industrială (Ecuaţia 4.2.2)
Ecuația

Unde:
Emisii GES, ramura industrială - emisii anuale (Gg).
A ramura industrială - date de activitate pentru ramura industrială.
EF GES, ramura industrială - factorul de emisie (Gg / unitate de activitate).

Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 4, pag. 4.41.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

2.2.2. Sectorul procese industriale
Tabelele 2.2.2.I-2.2.2.XIX de mai jos descriu metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la diferite categorii în cadrul sectorului procese industriale, inclusiv ecuația folosită, referințe pentru aceasta și argumentare pentru selectarea acesteia.
Tabelul 2.2.2.I: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A1 Producerea cimentului
Emisii de CO2 = FE clincher • producţia de clincher • factorul de corecţie CKD (în engl.: Cement Kiln Dust) (Ecuaţia 3.1)

Ecuația
Referințe

Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.10.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GPG CISC 2000).

Tabelul 2.2.2.II: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A2 Producerea varului
Total emisii de CO2 var = (Producerea varului, i • FE var) / 103 (Ecuaţia 3.4)
Unde:
Total emisii de CO2 var – emisiile de CO2 de la producerea varului de tipul i (var cu conţinut sporit de calciu şi/sau var dolomitic) (Gg/an);
Ecuația

Producerea varului, i – producţia de var de tipul i (tone/an).
FE var – factorul de emisie de CO2 pentru varul de tipul i (tone CO2/tonă var).
FE var cu conţinut sporit de calciu = raportul stoichiometric (CO2/CaO) • fracţia CaO (Ecuaţia 3.5A)
FE var dolomitic = raportul stoichiometric (CO2/CaO•MgO) • fracţia (CaO•MgO) (Ecuaţia 3.5B)

Referințe

Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.20.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GPG CISC
2000).
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Tabelul 2.2.2.III: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A3 Utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Ecuația

Total emisii de CO2 ld = {(Als • EFls) + (Ad • EFd)}/106 = {(440 • f • Als) + (477 • f • Ad)} / 106
Unde:
Total emisii de CO2 ld – emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei (Gg/an);
A ls – reprezintă consumul pietrei de var (tone/an); consumul se admite a fi egal cu cantitatea de piatră de var extrasă plus importul minus exportul. Din această cantitate se exclude piatra
de var utilizată la producerea cimentului şi varului, în agricultură, precum şi în procesele în care nu se produc emisii CO2.
A d – reprezintă consumul dolomitei (tone/an); consumul se admite a fi egal cu cantitatea de dolomită extrasă plus importul minus exportul. Din această cantitate se exclude dolomita utilizată
la producerea varului, precum şi în procesele în care nu se produc emisii de CO2.
EFls = f • [44.01 g/mol CO2] / [(100.09 g/mol CaCO3)] = (440 • f) kg CO2 / t piatră de var

Unde:

f – fracţia purităţii pietrei de var, în CaCO3 la o tonă de materie primă; valoarea utilizată în mod implicit este 1.
EFd = f • [2 • 44.01 g/mol CO2] / [(184.41 g/mol CaCO3•MgCO3)] = (477 • f) kg CO2 / t dolomită

Unde:

f – fracţia purităţii dolomitei, în CaCO3•MgCO3 la o tonă de materie primă; valoarea utilizată în mod implicit este 1.
Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 2, pag. 2.10.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, întrucât în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia
Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GPG CISC 2000 şi Ghidul CISC 2006) aceste metodologii nu se mai regăsesc.

Tabelul 2.2.2.IV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A4 Utilizarea sodei calcinate
Total emisii de CO2 SAU = ASAU • EFSAU /106
Unde:
Ecuația

Total emisii de CO2 SAU – emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate (Gg/an).
ASAU – consumul sodei calcinate (tone/an);

EFSAU – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de CO2 de la utilizarea sodei calcinate (kg CO2/ tonă sodă calcinată).
EFSAU = 44.01 g/mol CO2 / 105.99 g/mol Na2CO3 = 415 kg CO2/ tonă Na2CO3
Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 2, pag. 2.13.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, întrucât în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia
Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GPG CISC 2000 şi Ghidul CISC 2006) aceste metodologii nu se mai regăsesc.

Tabelul 2.2.2.V: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A5 Producerea asfaltului pentru acoperiş
Total emisii de COVNM asr = (Aasr • EFasr) / 106
Unde:
Ecuația

Total emisii de COVNM asr – emisii de COVNM de la producerea asfaltului de acoperiş (Gg/an);
Aasr – producţia anuală de asfalt pentru acoperiş (tone/an);
EFasr – factorul de emisie utilizat în mod implicit (fără măsuri de atenuare) pentru emisiile de COVNM de la producerea asfaltului oxidat prin metoda de suflare cu aer, cu valoarea de 2.4 kg
COVNM/tonă de produs.
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Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 2, Cap. 2, Tabelul 2-3, pag. 2-9.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, întrucât în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia
Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GPG CISC 2000 şi Ghidul CISC 2006) aceste metodologii nu se mai regăsesc.

Tabelul 2.2.2.VI: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A6 Producerea asfaltului pentru pavarea drumurilor
Total emisii de GES rpa = (A rpa • EF rpa, i) / 106

Unde:
Ecuația

Total emisii de GES rpa – emisii de COVNM, CO, NOx şi SO2 (Gg/an);
A rpa –producţia anuală de beton asfaltic (tone/an);
EFrpa – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru tipul i de emisii ale gazelor cu efect de seră (COVNM, CO, NOx şi SO2), în kg GES/tonă produs.

Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Tabelul 2-4, pag. 2.14.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, întrucât în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia
Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GPG CISC 2000 şi Ghidul CISC 2006) aceste metodologii nu se mai regăsesc.

Tabelul 2.2.2.VII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A7 Altele (producerea sticlei)
Unde:
Ecuația

Total emisii de GES gp = (A gp • EF gp, i ) / 106

Total emisii de GES gp – emisii de COVNM, NOx şi SO2 (Gg/an);
A gp – producţia anuală de sticlă (tone/an);
EFgp – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru tipul i de emisii ale gazelor cu efect de seră (*COVNM, **NOx şi **SO2), în kg GES/tonă de produs.
*Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 2.7.3 „Producţia altor produse minerale”, pagina 2.14.

Referințe

** EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, ediţia a 3-a, iunie 2005, B3314-20-23 pentru producerea sticlei plate şi B3314-24-27 pentru producerea sticlei pentru
recipiente, ic030314, Producerea sticlei.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, întrucât în GPG CISC 2000 aceste metodologii nu se mai regăsesc. Adiţional, s-a
utilizat şi Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, care la fel oferă metodologii de calcul şi coeficienţi de emisie.

Tabelul 2.2.2.VIII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A7 Altele (producerea vatei minerale)
Unde:
Ecuația

Total emisii GES mwp = (A mwp • EF mwp, i ) / 106

Total emisii de GES mwp – emisii de CO2, CO şi SO2 (Gg/an);
A mwp – producţia anuală de vată minerală (tone/an);
EFmwp – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru tipul i de emisii ale gazelor cu efect de seră (CO2, CO şi SO2), în kg GES/tonă produs.

Referințe

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, ediţia a 3-a, iunie 2005, B3318-7, ic030318, Vata minerală.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES
aceste metodologii nu se regăsesc.
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Tabelul 2.2.2.IX: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2A7 Altele (producerea cărămizii şi argilei expandate)
Unde:

*Total emisii de CO2 = (Mc • FEc ) / 106 (Ecuaţia 2.15)

Total emisii deCO2 – emisii de CO2 (Gg/an);

Ecuația

Mc – masa carbonaţilor consumată la producerea cărămizii şi argilei expandate (tone argilă);
FEc – factor de emisie specific (kg CO2 / t argilă);
FE – raportul stoichiometric (CO2/CaO) • fracţia CaO în argilă + raportul stoichiometric (CO2/MgO) • fracţia MgO în argilă.
Unde:

**Total emisii de SO2 = (Abp • EFbp ) / 106

Total emisii de SO2 – emisii de SO2 (Gg/an);
Abp – producţia anuală de cărămidă (tone/an);
EFbp – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de SO2 de la producerea cărămizii (kg/tonă).
Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

*Ghidul CISC 2006, Vol. 3, Cap. 2, pag. 2.34.
** Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă EMEP CORINAIR, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B3319-5, ic030319, Cărămida.
În cazul emisiilor de CO2, au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru
Schimbările Climatice (CISC 2006). Pentru emisiile de SO2 au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996
revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.2.X: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2B5 Altele (producerea polietilenei)
Unde:
Ecuația

Total emisii de COVNM = (APP • EFPP) / 106

Total emisii de COVNM – emisii de COVNM (Gg/an);
App – producţia anuală de polietilenă (tone/an);
EFpp – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de COVNM de la producerea polietilenei (kg/tonă).

Referințe

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea emisiilor în atmosferă, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B456-1 până la B456-3, pr040506, Producerea polietilenei.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES
aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.2.XI: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2B5 Altele (producerea rășinilor sintetice – ABS)
Unde:
Ecuația

Referințe

Total emisii de COVNM = (AABS • EFABS) / 106

Total emisii de COVNM – emisii de COVNM (Gg/an);
AABS – producţia anuală de răşini sintetice ABS (tone/an);
EFABS – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de COVNM de la producerea răşinilor sintetice ABS (kg/tonă).
EMEP CORINAIR Ghidul pentru Inventarierea Emisiilor în Atmosferă, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B4515, pr040515, Producerea răşinilor sintetice.
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Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES
aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.2.XII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2B5 Altele (producerea detergenţilor)
Unde:
Ecuația

Total emisii de COVNM = (ADP • EFDP) / 106

Total emisii de COVNM – emisii de COVNM (Gg/an);
ADP – producţia anuală de detergenţi (tone/an);
EFDP – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de COVNM provenite de la producerea detergenţilor (kg/tonă).

Referințe

EPA-450/4-90-003, APM, S.U.A., Research Triangle Park, NC, March 1990; Emission Test Report, Procter and Gamble, Augusta, GA Georgia Department of Natural Resources, Atlanta, GA, July
1988; A.J. Buonicore and W.T. Davis, Eds., Air Pollution Engineering Manual, Van Nostrand Reinhold, New York, NY, 1992.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidurile US EPA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.2.XIII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2C1 Producerea fontei şi oţelului
* Emisii de CO2 fontă = (FE agentul de reducere • Masa agentului de reducere) + (Masa carbonului în minereul de fier - Masa carbonului în fontă) • 44/12 (Ecuaţia 3.6A)
* Emisii de CO2 oţel = (Masa carbonului în fierul crud utilizat la producerea oţelului – Masa carbonului în oţelul crud) • 44/12 + FE furnal cu arc electric • Masa oţelului produs în furnalul cu arc
electric (Ecuaţia 3.6B)
* Total emisii de CO2 = Emisii de CO2 fontă + Emisii de CO2 oţel (Ecuaţia 3.7)

Ecuația
Unde:

** Total emisii de non-CO2 = (ASP • EFSP) / 109

Total emisii de non-CO2 – emisii de non-CO2 (Gg/an);
ADP – producţia anuală de oţel şi laminate (tone/an);
EFDP d – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de non-CO2 (NOx, CO, COVNM şi SO2) provenite de la producerea oţelului şi laminatelor (grame GES/tonă produs).
Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

* Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.25-3.26.
** Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), 2.C.1 Producerea oţelului, 040207 – Producerea oţelului în EAF şi 040208 – Producerea laminatelor în EAF.
În cazul emisiilor de CO2, au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru
Schimbările Climatice (CISC 2006). Pentru emisiile de non-CO2 au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidurile CISC pentru inventarierea emisiilor din atmosferă aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.2.XIV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2D2 Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice
Unde:
Ecuația

Total emisii de COVNM = (AFD • EFFD) / 106

Total – total emisii de COVNM (Gg/an);
AFD – producţia anuală de produse alimentare şi băuturi alcoolice (tone/an şi/sau hl/an);
EFFD – factorul de emisie utilizat în mod implicit pentru emisiile de COVNM de la producerea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice (kg/tonă şi/sau kg/hl).
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Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES,Vol. 3, Cap. 2, Tabelele 2-24 şi 2-25, pag. 2.41 şi 2.42.
EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea emisiilor în atmosferă, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B465-5, pr040605, Producerea pâinii şi altor produse alimentare şi B466-5, pr040606, Producerea băuturilor alcoolice.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, în care se face trimitere ca sursă primară la Ghidul EMEP CORINAIR pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

Tabelul 2.2.2.XV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2F Consumul halocarburilor şi SF6
Ecuația

Emisii potenţiale de HFC/PFC = Producţia + Importurile (substanţe în stoc + substanţe încorporate în echipament) – Exporturile (substanţe în stoc + substanţe încorporate în echipament) –
Distrugerea (abordarea metodologică de nivelul 1b)*
Emisii actuale de HFC/PFC = Emisii de la asamblarea echipamentului + Emisii de la operarea echipamentului + Emisii de la scoaterea din exploataţie a echipamentului (Ecuaţia 3.33)
(abordarea metodologică de nivelul 2a)**
Unde:
emisiile de la asamblarea echipamentului – emisiile asociate cu producerea echipamentului, chiar dacă acest echipament ulterior se exportă;
emisiile de la operarea echipamentului – includ emisiile asociate cu scurgerile de agent frigorific în perioada de operare a echipamentului; la calculare se ţine cont de întreg stocul de
echipament respectiv din ţară;
emisiile de la scoaterea din exploatare a echipamentului – includ emisiile asociate cu scurgerile de agent frigorific la defectarea echipamentului şi scoaterea respectivă din exploataţie a
acestuia.
Emisii de la asamblarea echipamentului = Cantitatea totală de HFC/PFC încorporat anual în echipament • (k / 100)
Unde:
k – factorul de emisie sau procentul pierderii prin scurgeri, din cantitatea totală de agent frigorific încorporat în echipament la momentul producerii acestuia.
Emisii de la scoaterea din exploataţie a echipamentului = Cantitatea totală de HFC/PFC încorporată anual în echipament • (y / 100) • (100 – z / 100) – (cantitatea distrusă în mod intenţionat)
Unde:
y – procentul rămas din încorporarea iniţială a agentului frigorific la momentul scoaterii din exploatare a echipamentului;
z – eficienţa recuperării agentului frigorific după scoaterea din exploatare a echipamentului.
Emisii de la operarea echipamentului = Cantitatea totală de HFC/PFC stocată anual în echipament • (x / 100)
Unde:
x – factorul de emisie sau procentul pierderilor anuale prin scurgeri din cantitatea totală a agentului frigorific stocată în echipament. Intensitatea pierderilor diferă pentru fiecare tip de echipament, inclusiv ţinând cont de durata de viaţă a echipamentului.

Referințe

*Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, volumul 3, Cap. 2, pag. 2.48.
**Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.81.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, pentru evaluarea emisiilor potenţiale, respectiv abordările disponibile în GBP CISC
2000 pentru evaluarea emisiilor actuale. În următorul ciclu de inventariere se va trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor din
atmosferă.
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Tabelul 2.2.2.XVI: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2F1 Echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului
Emisii HFC/PFC de la asamblarea echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului = Emisii de la asamblarea echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului + Emisii de
la operarea echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului + Emisii de la scoaterea din exploataţie a echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului (Ecuaţia 3.33) (abordarea metodologică de nivelul 2a)

Ecuația

Unde:
emisiile de la asamblarea echipamentului – emisiile asociate cu producerea echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului, chiar dacă acest echipament ulterior se exportă;
emisiile de la operarea echipamentului – includ emisiile asociate cu scurgerile de agent frigorific în perioada de operare a echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului; la calculare
se ţine cont de întreg stocul de echipament respectiv din ţară;
emisiile de la scoaterea din exploatare a echipamentului – includ emisiile asociate cu scurgerile de agent frigorific la defectarea echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului şi
scoaterea respectivă din exploataţie a acestuia.

Referințe

Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.81.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în GBP CISC 2000. În următorul ciclu de inventariere se va trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006
pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

Tabelul 2.2.2.XVII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2F2 Spume expandate
Emisii de HFC/PFC de la spumele expandate cu celule deschise = Cantitatea anuală de HFC/PFC utilizată la producerea spumelor expandate cu celule deschise (Ecuaţia 3.37)

Ecuația

Emisii de HFC/PFC de la spumele expandate cu celule închise = [(cantitatea totală de HFC/PFC utilizată la producerea spumelor expandate cu celule închise în anul t) • (coeficientul de emisie cu
privire la pierderile din primul an după producere)] + [(încărcătura originală a agentului de expandare încărcat în spuma expandată la producere între anul t şi anul t-n) • (coeficientul de emisie cu
privire la pierderile anuale)] + [(pierderile din momentul încetării exploatării spumelor expandate în anul n) – (cantitatea de HFC/PFC distrusă)] (Ecuaţia 3.38)
Unde:
n – durata de exploatare a spumelor expandate cu celule închise;
pierderile din momentul încetării exploatării – cantitatea de agent de expandare ce rămâne în produs la momentul încetării exploatării produsului şi care se emit în atmosferă la defectarea
echipamentului.

Referințe

Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.93.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în GBP CISC 2000. În următorul ciclu de inventariere se va trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006
pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

Tabelul 2.2.2.XVIII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2F4 Aerosoli presurizaţi dozaţi
Ecuația

Emisii de HFC = 50% din cantitatea de HFC care se află în aerosolii presurizaţi dozaţi comercializaţi în anul t + 50% din cantitatea de HFC conţinută în aerosolii presurizaţi dozaţi comercializaţi
în anul precedent t-1 (Ecuaţia 3.35)

Referințe

Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.85.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în GBP CISC 2000. În următorul ciclu de inventariere se va trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006
pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

Tabelul 2.2.2.XIX: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 2F8 Echipament electric
Ecuația

Emisii de SF6 = 2% din încărcătura totală SF6 conţinută în echipamentul în operare în anul t + 95% din cantitatea iniţială de SF6 în echipament în anul demontării acestuia (Ecuaţia 3.17) (abordarea metodologică de nivelul 2b)
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Referințe

Ghidul Bunelor Practici CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.57.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în GBP CISC 2000. În următorul ciclu de inventariere se va trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006
pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

2.2.3. Sectorul solvenții și utilizarea altor produse
Tabelele 2.2.3.I -2.2.3.X de mai jos descriu metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la diferite categorii în cadrul sectorului solvenții
și utilizarea altor produse, inclusiv ecuația folosită, referințe pentru aceasta și argumentare pentru selectarea acesteia.
Tabelul 2.2.3.I: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3A Aplicarea vopselelor

Ecuația

Referințe

* E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de de la aplicarea vopselelor, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru aplicarea lacurilor şi vopselelor (consumul), t/an;
EF pollutant technology – factorul de emisie pentru tehnologia poluantă, kg/t.
** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la aplicarea vopselelor, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.d Aplicarea vopselelor (conform clasificatorului NFR), Tabelele 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7,
3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15 şi 3-16, pag. 17-25.
** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.II: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3B Degresarea şi curăţarea chimică
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la aplicarea solvenţilor la degresarea şi curăţarea chimică, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru aplicarea solvenţilor la degresarea şi curăţarea chimică (consumul), t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă) (fracţia conţinutului de solvenţi în substanţele utilizate, în mod implicit 100%).
Ecuația

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la aplicarea solvenţilor la degresarea şi curăţarea chimică, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
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Referințe

* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.e „Degresarea chimică” (conform clasificatorului NFR), Tabelele 3-1, 3-2, 3-3 şi 3-5, pag. 8, 10 şi
12. Categoria de surse 2.D.3.f „Curăţarea uscată” (conform clasificatorului NFR), Tabelele 3-1 şi 3-2, pag. 6 şi 8.
** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.III: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3C Producerea şi procesarea produselor chimice
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la aplicarea solvenţilor la producerea şi procesarea produselor chimice, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru aplicarea solvenţilor la producerea şi procesarea produselor chimice, t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă).
Ecuația

Referințe

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de laaplicarea solvenţilor la producerea şi procesarea produselor chimice, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.g „Producerea şi prelucrarea produselor chimice” (conform clasificatorului NFR), Tabelele 3-1,
3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12 şi 3-13, pag. 15-22.
** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.IV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D1 Tipărirea hârtiei
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la consumul cernelurilor utilizate la tipărirea hârtiei, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru consumul cernelurilor utilizate la tipărirea hârtiei, t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă).
Ecuația

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la aplicarea cernelurilor la tipărirea hârtiei, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
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Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.h „Tipărirea hârtiei” (conform nomenclatorului NFR), Tabelul 3-1, pag. 11.
** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.
Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.V: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D2 Utilizarea menajeră a solvenţilor
*E pollutant = (P • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la consumul solvenţilor în utilizarea menajeră, Gg/an;
P – numărul populaţiei, mii locuitori/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/persoane/an).
Ecuația

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la consumul solvenţilor în utilizarea menajeră, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.a „Utilizarea menajeră a solvenţilor”, sub - Cap. 3.24, pag. 9.
** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.
Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.VI: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase)
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la consumul solvenţilor la extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru consumul solvenţilor la extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase, t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă).
Ecuația

Referințe

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la solvenţilor la extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor” (conform nomenclatorului NFR), SNAP 060404, Tabelul 3-4, pag.
15. ** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.
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Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.VII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (cleiuri şi alte produse utilizate ca adezivi)
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la utilizarea cleiurilor şi altor substanţe utilizate ca adezivi, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru consumul solvenţilor de la utilizarea cleiurilor şi altor substanţe utilizate ca adezivi, t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă).
Ecuația

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la utilizarea cleiurilor şi altor substanţe utilizate ca adezivi, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor” (conform nomenclatorului NFR), SNAP 060405, Tabelul 3-11, pag.
19. ** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.
Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.VIII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (deparafinarea automobilelor noi)
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106

Ecuația

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (COVNM) provenite de la deparafinarea automobilelor noi, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru consumul solvenţilor la deparafinarea automobilelor noi, t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă);
** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la deparafinarea automobilelor noi, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.

* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor” (conform nomenclatorului NFR), SNAP 060409, Tabelul 3-9, pag.
18. ** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.
Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.
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Tabelul 2.2.3.IX: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (arderea tutunului)
*E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Unde:
E pollutant – emisiile de gaze poluante (NOx, CO şi COVNM) provenite de la arderea tutunului, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru produsele din tutun arse, t/an;
EF pollutant – factorii de emisie pentru gazele poluante (kg/tonă).
Ecuația

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

** Emisii de CO2 = COVNM • CC • 44/12
Unde:
Emisii de CO2 – emisiile de bioxid de carbon provenite de la arderea tutunului, Gg/an;
COVNM – emisiile totale de COVNM de la categoria respectivă, Gg/an;
CC – fracţia conţinutului de carbon în COVNM;
44/12 – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în bioxidul de carbon şi compuşii organici volatil nemetanici.
* Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor” (conform nomenclatorului NFR), SNAP 060602, Tabelul 3-14, pag.
21. ** Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul A3-2, pag. A39.
Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

Tabelul 2.2.3.X: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (utilizarea N2O în anestezie)
E pollutant = (AR product • EF pollutant technology) / 106
Ecuația

Unde:
E pollutant – emisiile de gaz poluant (N2O) provenite de la utilizarea N2O în calitate de gaz ilariant în anestezie, Gg/an;
AR product – rata de activitate pentru utilizarea N2O în calitate de gaz ilariant în anestezie, t/an;
EF pollutant – factorul de emisie pentru gazul poluant (kg/tonă) (în mod implicit, 100% din cantitatea de N2O utilizată în anestezie se consideră emisă în atmosferă).

Referințe

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor” (conform nomenclatorului NFR), SNAP 0605 (<http://www.eea.
europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2013>).

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă, întrucât în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES aceste metodologii nu se regăsesc.

2.2.4. Sectorul agricultură
Tabelele 2.2.4.I -2.2.4.VII de mai jos descriu metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la diferite categorii în cadrul sectorului
agricultură, inclusiv ecuația folosită, referințe pentru aceasta și argumentare pentru selectarea acesteia.
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.2.4.I: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de CH4 provenite de la categoria 4A Fermentarea enterică
Unde:
Ecuația

Emisii totale de CH4 = ∑i Ei [EF (T) • (N(T) /106)] (Ecuaţiile 10.19 şi 10.20)
Emisii totale de CH4 – emisii de metan de la fermentarea enterică, Gg CH4 / an;
Ei – emisiile de metan de la categorii de animale (i).
EF (T) – factori de emisie pentru categoria respectivă de animale, kg CH4 / cap / an;
N(T) – efectivul de animale de categoria T;
T – specii sau categorii de animale.

Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.28.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

Tabelul 2.2.4.II: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de CH4 provenite de la categoria 4B Managementul dejecţiilor animaliere
Emisii de CH4 = ∑ (T) [(EF (T) • N(T)) / 106]

(Ecuaţia 10.22)

Unde:
Emisii de CH4 – emisii de metan de la managementul dejecţiilor animaliere, Gg CH4/an;

Ecuația

EF (T) – FE pentru populaţia respectivă de animale, kg CH4 /cap /an;
N(T) – efectivul de animale de categoria T;
T – specie sau categorie de animale.

Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.37.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

Tabelul 2.2.4.III: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile directe de N2O provenite de la categoria 4B Managementul dejecţiilor animaliere
Unde:

Ecuația

N2O D(mm) = [∑ (S) [∑ (T) (N(T) • Nex(T) • MS(T, S))] • FE3(S)] • 44/28 (Ecuaţia 10.25)
N2O D(mm) – emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere (kg N2O/an);
N(T) – numărul de animale în cadrul categoriei T;
Nex (T) – excreţia medie anuală de N per cap de animal (kg N/animal/an);
MS (T, S) – fracţia excreţiei totale anuale pentru fiecare categorie T, administrată în cadrul sistemului S de management al dejecţiilor;
FE3 (S) – factor de emisie N2O pentru sistemul S de management al dejecţiilor animaliere (kg N2O-N/kg de N din sistemul S de management al dejecţiilor);
S – sistem de management al dejecţiilor animaliere;
T – categoria de animale.
44/28 – raport utilizat la conversia emisiilor (N2O-N) (mm) în emisii de N2O(mm).
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Unde:

Nex(T)= N rate(T) • (TAM /1000) • 365 (Ecuaţia 10.30)
Nex (T) – excreţia medie anuală de N per cap de animal (kg N/animal/an);
Nrate (T) – rata de excreţie a azotului utilizată în mod implicit, kg N/1000 kg de masă a animalului / an;
TAM (T) – greutatea tipică a unui animal din categoria T, kg / animal.

Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.54 şi 10.57.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

Tabelul 2.2.4.IV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile indirecte de N2O (de la volatilizarea azotului) provenite de la categoria 4B Managementul dejecţiilor animaliere
N2O G(mm) = [∑ (S) [∑ (T) (N(T) • Nex(T) • MS(T, S)) • (Frac Gas MS /100) (T, S)] • FE4 • 44/28
Unde:

Ecuația

(Ecuaţiile 10.26 şi 10.27)

N2O G(mm) – emisiile indirecte de N2O de la volatilizarea azotului (kg N2O/an);
N(T) – numărul de animale al categoriei de tipul T;
Nex (T) – excreţia medie anuală de N pe cap de animal (kg N/animal/an);
MS (T, S) – fracţia excreţiei totale anuale pentru fiecare categorie de animale T, administrată în cadrul sistemului S de management al dejecţiilor;
Frac Gas MS – procentul azotului din dejecţiile animaliere de la categoria de animale T, pierdut ca urmare a levigării şi spălării din sol, pe durata păstrării dejecţiilor animaliere în stare solidă
şi lichidă (pierderile variază între1-20%);
FE5 – factor de emisie pentru emisiile de N2O de la levigarea /spălarea azotului, valoarea utilizată în mod implicit este 0.0075 kg N2O-N/kg NH3-N+NOx-N levigat/ spălat;
S – sistem de management al dejecţiilor animaliere;
T – categoria de animale.
44/28 – raport utilizat la conversia emisiilor (N2O-N) (mm) în emisii de N2O(mm).

Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.54 şi 10.56.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

Tabelul 2.2.4.V: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile indirecte de N2O (de la levigarea şi spălarea azotului) provenite de la categoria 4B Managementul dejecţiilor animaliere
Unde:

Ecuația

N2O L(mm) = [∑ (S) [∑ (T) (N(T) • Nex(T) • MS(T, S)) • (Frac Leach MS /100) (T, S)] • FE5 • 44/28

(Ecuaţiile 10.28 şi 10.29)

N2O L(mm) – emisiile indirecte N2O de la levigarea şi spălarea azotului (kg N2O/an);
N(T) – numărul de animale al categoriei de tipul T;
Nex (T) – excreţia medie anuală de N pe cap de animal (kg N/animal/an);
MS (T, S) – fracţia excreţiei totale anuale pentru fiecare categorie de animale T, administrată în cadrul sistemului S de management al dejecţiilor;
Frac Leach MS - procentul N din dejecţiile animaliere, care volatilizează sub formă de NH3 şi NOx în cadrul sistemului de management S, %;
FE4 – FE pentru N2O de la depunerea atmosferică a N în sol şi apele de suprafaţă, valoarea utilizată în mod implicit este 0.01 kg N2O-N/kg NH3-N+NOx-N volatilizat;
S – sistem de management al dejecţiilor animaliere;
T – categoria de animale;
44/28 – raport utilizat la conversia emisiilor (N2O-N) (mm) în emisii de N2O(mm).
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Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.56 şi 10.57.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

Tabelul 2.2.4.VI: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile directe de N2O provenite de la categoria 4D Solurile agricole
N2O directe = N2O SN + N2O ON + N2O PRP + N2O CR + N2O SOM
(Ecuaţia 11.1)*
Unde:
N2O SN – emisii de N2O provenite de la aplicarea în sol a îngrăşămintelor chimice azotate;
N2O ON – emisii de N2O provenite de la aplicarea în sol a îngrăşămintelor organice;
N2O PRP – emisii de N2O provenite de la acumularea în sol a dejecţiilor animaliere şi urinei în procesul păşunatului animalelor domestice;
N2O CR – emisii de N2O provenite de la returnarea în sol a reziduurilor agricole vegetale;
N2O SOM – emisii de N2O provenite de la de la mineralizarea N în legătură cu pierderile de C din sol ca urmare a modificării practicilor de management al solului (dehumificării).

Ecuația

N2O SN = FSN • EF1 • 44/28
Unde:
F SN – cantitatea totală de azot aplicat în sol a îngrăşămintelor minerale azotate (kg N/an);
EF1 – factor de emisie, 0.01 kg N2O-N/kg N aplicat, marja: 0.003-0.03 kg N2O-N/kg N;
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.

(Ecuaţia 11.1)*

N2O ON = FON • EF1 • 44/28
Unde:
F ON – cantitatea totală de azot încorporat în sol cu îngrăşămintele organice (kg N/an);
Unde:

(Ecuaţia 11.1)*

F ON = (FAM + FSEW + FCOMP + FOOA) (Ecuaţia 11.3)*
F AM – cantitatea de azot încorporat în sol cu dejecţiile animaliere (kg N/an);
F SEW – cantitatea de azot încorporat în sol cu nămolurile de la tratarea reziduurilor menajere (kg N/an);
F COMP – cantitatea de azot încorporat în sol cu compostul de la complexele zootehnice (kg N/an);
F OOA – cantitatea de azot încorporat în sol cu alte deşeuri organogene (kg N/an);
EF1 – factor de emisie, 0.01 kg N2O-N/kg N aplicat (marja: 0.003-0.03 kg N2O-N/kg N);
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.
N2O PRP = FPRP • EF3 (PRP) • 44/28
(Ecuaţia 11.1)*
Unde:
F PRP – cantitatea totală de azot din urina şi dejecţiile animaliere încorporate în sol în procesul păşunatului animalelor domestice (kg N/an),
Unde:
F PRP = ∑ (s) [(N (T) • Nex (T)) • MS (T, PRP)] (Ecuaţia 11.5)*
N (T) – numărul de animale de tipul T;
Nex (T) – N excretat cu urina şi dejecţiile de animalele de tipul T (kg N /animal /an);
MS (T, PRP) – fracţia azotului excretat cu urina şi dejecţiile de către categoria (T) de animale în procesul păşunatului;
EF3 (PRP) – valorile utilizate în mod implicit ale factorului de emisii sunt 0.02 kg N2O-N/kg N la taurine, suine şi păsările domestice; 0.01 kg N2O-N/kg N pentru alte categorii de animale;
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.
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N2O CR = FCR • EF1 • 44/28

(Ecuaţia 11.1)*

Unde:
FCR – cantitatea de azot conţinută în reziduurile culturilor agricole returnate anual în sol, t N/an;
EF1 – valoarea utilizată în mod implicit a factorului de emisie este 0.01 kg N2O-N/kg N;
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.
F CR = (Crop (T) • RAG (T) • (1-Frac Remove (T)) + Crop (T) • RBG (T)) • (PCR/102) • ( k6/102)
Unde:
Crop (T) – producţia anuală a culturii T în tone substanţă uscată (s.u.) la hectar, t.s.u./ha;

(Ecuaţia 11.6)*

Crop (T) = Yield Fresh (T) x DRY
(Ecuaţia 11.7)*
Yield Fresh (T) – recolta de bază a culturii T, t/ha;
DRY – fracţia de substanţă uscată (s.u.) în recolta de bază obţinută de la cultura T, t.s.u./t recoltă;
RAG (T) – raportul dintre reziduurile agricole de la suprafaţa solului (în engl.: above ground) către producţia vegetală de bază a culturii T, t.s.u.AG /t.s.u);
RBG (T) – raportul dintre reziduurile agricole subterane (în engl.: below ground) la producţia vegetală de bază a culturii T, t.s.u. BG./t.s.u.;
Frac Remove (T) – fracţia reziduurilor agricole evacuată (în engl.: removed) de pe câmp şi utilizată în alte scopuri;
PCR – conţinutul azotului în reziduurile vegetale agricole (% s.a.)**;
k6 – coeficientul folosirii azotului din reziduurile vegetale agricole**.
N2O SOM = FSOM • EF1 • 44/28
(Ecuaţia 11.1)*
Unde:
F SOM – cantitatea totală de N mineralizat în legătură cu pierderile de C din solurile minerale, ca urmare a modificării modului de folosinţă a terenurilor şi practicilor de management al solului
(t N/an);
EF1 – factor de emisie, 0.01 kg N2O-N/kg N aplicat (marja: 0.003-0.03 kg N2O-N/kg N);
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.
F SOM = ∑ [(ΔC mineral • 1/R)]
(Ecuaţia 11.8)*
Unde:
R – raportul dintre carbon şi azotul din substanţele organice (humusul) din sol (R = C : N), valoarea utilizată în mod implicit este 10 (marja: 8-15); conform surselor de referinţă naţionale în
solurile din ţară raportul dintre carbonul şi azotul din humus este 10.7 (marja: 10.1-11.3)**;
ΔC mineral – pierderile anuale de carbon din solurile minerale (t C/an).
Referințe

* Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, pag. 11.7 şi 11.10.
** Banaru Anatol (2000), Metodă pentru determinarea emisiilor cu efect de seră din solurile arabile. În culegerea de lucrări „Schimbarea Climei. Cercetări, studii, soluţii”. Ministerul Mediului şi
Amenajării Teritoriului / PNUD Moldova. „Bons Offices” S.R.L. Chişinău, 2000. P. 115-123.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).
Adiţional, au fost utilizate şi elemente ale „Metodei pentru determinarea emisiilor cu efect de seră din solurile arabile” (Banaru, 2000), echivalentă prin abordare unei metodologii de calcul de
Nivelul 3 (metodă axată pe determinarea bilanţului carbonului în solurile agricole lucrate ale Republicii Moldova).
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Tabelul 2.2.4.VII: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile indirecte de N2O provenite de la categoria 4D Solurile agricole
Unde:

N2O (ATD) = {(FSN • Frac GASF ) + ((FON + F PRP ) • Frac GASM )} • EF4 • 44/28

(Ecuaţia 11.9)

N2O (ATD) – emisiile indirecte de N2O de la volatilizarea azotului (t N2O/an);
F SN – cantitatea de azot aplicat în sol cu îngrăşămintele chimice azotate (t N/an);
Frac GASF – fracţia azotului din îngrăşămintele chimice azotate care se volatilizează sub formă de NH3 şi NOx (valoarea utilizată în mod implicit este 0.1 t NH3-N + NOx-N/t N din
îngrăşămintele chimice azotate aplicate) (marja: 0.03-0.3 t NH3-N + NOx-N/t N din îngrăşămintele chimice azotate aplicate);
F ON – cantitatea de azot aplicat în sol cu îngrăşămintele organice (t N/an);
F PRP – cantitatea de azot încorporat în sol cu urina şi dejecţiile animaliere în procesul păşunatului animalelor domestice (t N/an);
Frac GASM – fracţia de azot din dejecţiile animaliere care se volatilizează sub formă de NH3 şi NOx (valoarea utilizată în mod implicit este 0.2 t NH3-N + NOx-N/t N din dejecţiile animaliere),
(marja: 0.05-0.5 t NH3-N + NOx-N/t N din dejecţiile animaliere);
EF4 – factorul de emisie de N2O în urma depunerilor atmosferice ale azotului în sol şi sistemele acvatice (valoarea utilizată în mod implicit - 0.01 t N2O-N/t per t NH4-N şi NOx-N emis),
(marja 0.002-0.05 t N2O-N/t per t NH4-N şi NOx-N emis);
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.

Ecuația
Unde:

N2O (L) = {(FSN + FON + F PRP + F CR+ F SOM) • Frac LEACH-(H))} • EF5 • 44/28

(Ecuaţia 11.10)

N2O (L) – emisiile indirecte de N2O de la levigarea şi spălarea azotului (t N2O/an);
F SN – cantitatea de azot aplicat în sol cu îngrăşămintele chimice azotate (t N/an);
F ON – cantitatea de azot aplicat în sol cu îngrăşămintele organice (t N/an);
F PRP – cantitatea de azot încorporat în sol cu urina şi dejecţiile animaliere în procesul păşunatului animalelor domestice (t N/an);
FCR – cantitatea totală de azot returnat în sol cu reziduurile agricole (t N/an);
F SOM – cantitatea totală de azot mineralizat în legătură cu pierderile de carbon din solurile din circuitul agricol (t N/an);
Frac LEACH – fracţia azotului din sol care se pierde în urma levigării şi spălării (valoarea utilizată în mod implicit este 0.3 kg N / kg N aplicat, (marjă: 0.1-0.8 t N/t N aplicat cu îngrăşămintele
chimice azotate şi cele organice);
EF5 – factorul de emisie de N2O pentru azotul din sol supus levigării sau spălării (valoarea utilizată în mod implicit este 0.0075 t N2O-N/t N), (marja: 0.0005-0.025 t N2O-N/t N din sol
supus levigării sau spălării).
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.
Referințe

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, pag. 11.21-11.22.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (CISC 2006).

2.2.5. Sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură
Estimarea emisiilor/ sechestrărilor provenite pe Sectorul FTSCFTS de la fiecare categorie sunt realizate utilizând metodologiile descrise în ghidurile
corespunzătoare elaborate de CISC (2003, 2006), precum și alte materiale metodice disponibile și aplicabile pentru Republica Moldova:
•

Norme/ reglementări tehnice aferente gospodăririi pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră;

•

Rapoarte și studii de specialitate publicate sau/ și în curs de finalizare.
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Tabelele 2.2.5.I -2.2.5.V descriu metodologiile utilizate pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la diferite categorii în cadrul sectorului
folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură, inclusiv ecuațiile folosite, referințele pentru acestea și argumentarea pentru selectarea acestora.
Tabelul 2.2.5.I: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la categoria 5A Terenuri silvice
∆CFFG = A • Gtotal • CF (Ecuaţia 2.1)*
Unde:
∆CFFG – creșterile anuale în rezervoarele de carbon ale pădurilor (în tulpină, ramuri, foliaj, rădăcini);
A = suprafața pădurilor care rămân ca păduri;
Gtotal – creșterile anuale în biomasă terestră și subterană (t masă constantă (MC)/an/ha).
Unde:
R – coeficientul de corelație tulpină cu coronament-sistem radicelar;
Gw – creșterile anuale în biomasă terestră (t MC/an/ha).

Ecuația

Gtotal = Gw • (1+R) (Ecuaţia 2.2)*

Gw = Iv • D • BEFI (Ecuaţia 2.3)*
Unde:
Iv - creşterile medii curente de masă lemnoasă, m3/an/ha;
D - densitatea lemnului, (t MC /m3 volum pe picior);
BEFI - coeficientul de extensiune a biomasei pentru creșterile curente de masă lemnoasă;
CF - fracția de carbon.
∆CFFL = L fellings + L fuel wood + L other losses (Ecuaţia 2.4)*
Unde:
∆CFFL – diminuarea anuală a volumului în rezervoare în urma pierderilor de biomasă (în procesul tăierilor silvice autorizate şi ilicite);
Lfellings – pierderile anuale de biomasă în urma recoltării lemnului de lucru;
Lfuelwood – pierderile anuale de biomasă în urma recoltării lemnului de foc;
Lother losses – alte tipuri de pierderi de biomasă (boli și dăunători, calamități naturale, uscări etc.).
L fellings = H • D • BEFII • (1-fBL) • CF (Ecuaţia 2.5)*
Unde:
H – volumul anual al lemnului de lucru recoltat, m3;
D – densitatea lemnului (t MC /m3 volum pe picior);
BEFII – coeficientul de extensiune a biomasei pentru recoltele de lemn;
fBL – ponderea biomasei rămase în pădure pentru descompunere.
L fuel wood = FG • D • BEFII • CF (Ecuaţia 2.6)*
Unde:
FG – volumul anual al lemnului de foc recoltat, m3;
P = L • (X / 100) (Ecuaţia 2.7)**
Unde:
P – pierderi din volumul creșterilor curente cauzate de dăunătorii forestieri defoliatori;
X – gradul de afectare a coronamentului;
L – coeficient empiric calculat în funcție de grupa fenologică.
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L fire = A • MB • Cf • Gef • 10-3 (Ecuaţia 2.27)***
Unde:
L fire – emisii de non-CO2 provenite de la arderea masei vegetale (incendii de pădure) (t/an);
A – suprafaţa silvică cuprinsă anual de incendii (ha/an);
MB – cantitatea masei vegetale disponibile pentru a fi arsă (t/ha);
Cf – coeficientul de ardere, valoarea utilizată în mod implicit este 0.45;
MB • Cf – valoarea absolută a produsului, în cazul incendiilor spontane de pădure, valoarea utilizată în mod implicit este 19.8 t s.u./ha;
G ef – factorii de emisie utilizaţi în mod implicit (kg/t s.u.).
Referințe

*GBP LULUCF (CISC, 2003), Vol. 3, Cap. 2, pag. 3.23-3.28.
** Îndrumări tehnice privind localizarea și lichidarea focarelor de dăunători (Приложение 4 к Приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523 „Руководство по
локализации и ликвидации очагов вредных организмов”).
*** Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 2, pag. 2.16-2.20; 2.51.

Argumentați de ce ați selectat
această metodologie de calcul

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GBP LULUCF
CISC 2003 şi CISC 2006).

Tabelul 2.2.5.II: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la sursa 5B1.1 Terenuri agricole lucrate acoperite cu vegetaţie lemnoasă în cadrul
categoriei 5B Terenuri agricole lucrate

Ecuația

A – suprafaţa terenurilor lucrate cu biomasă arborestivă multianuală;
G – creşterile anuale în biomasă în plantaţiile arborestive multianuale (tC/an/ha);
L – volumul anual de biomasă recoltat (tC/an/ha).
*GBP LULUCF (CISC, 2003), Vol. 3, Cap. 3, pag. 3.77-3.80.
** Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 2.

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

∆CCCLB= A • (G + L)

Unde:

Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GBP LULUCF
CISC 2003 şi CISC 2006).

Tabelul 2.2.5.III: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la sursa 5B1.2 Schimbări anuale în rezervele de carbon din solurile minerale în
cadrul categoriei 5B Terenuri agricole lucrate
CO2 soils = ± BC • 44/12 *

Unde:
Ecuația

CO2 soils – emisii de CO2 care provin din pierderile de carbon din solurile minerale ca urmare a modificării modului de folosinţă a terenurilor agricole şi practicilor de management al
solului (Gg/an);
± BC – bilanţul carbonului în solurile arabile (mii tone C/an);
[44/12] – raportul stoichiometric între conţinutul carbonului în CO2 şi C.
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Lfire = A • MB • Cf • Gef • 10-3

Unde:

(Ecuaţia 2.27)**

Lfire – emisii de non-CO2 provenite de la arderea reziduurilor agricole pe câmp (arderea miriştii) (t/an);
A – suprafaţa arsă anual în cazul culturilor agricole pentru care se practică arderea miriştii (ha/an);
MB – cantitatea reziduurilor agricole disponibilă pentru a fi arsă pe câmp variază de la an la an, în funcţie de recolta înregistrată (t/ha);
Cf – coeficientul de ardere, valoarea utilizată în mod implicit pentru culturile cerealiere este 0.90, se utilizează pentru a ţine cont de aspecte ce ţin de arderea incompletă;
MB • Cf – valoarea absolută a produsului, în cazul arderii miriştii de culturi spicoase, circa 4 t s.u./ha;
Gef – coeficienţii de emisie (g / kg s.u.)
Referințe

* Anatol Banaru (2000), Metodă pentru determinarea emisiilor cu efect de seră din solurile arabile. În culegerea de lucrări „Schimbarea Climei. Cercetări, studii, soluţii”. Ministerul Mediului şi
Amenajării Teritoriului/ PNUD Moldova. „Bons Offices” S.R.L. Chişinău, 2000. P. 115-123.
** Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 2, pag. 2.42.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

A fost utilizată „Metoda pentru determinarea emisiilor cu efect de seră din solurile arabile” (Banaru, 2000), echivalentă prin abordare unei metodologii de calcul de Nivelul 3 (metodă axată pe
determinarea bilanţului carbonului în solurile agricole lucrate ale Republicii Moldova).

Tabelul 2.2.5.IV: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la sursa 5C1 Pajişti care rămân ca pajişti în cadrul categoriei 5C Pajişti
∆CGGLB = (∆Bperennial + ∆Bgrasses) • CF
Unde:
∆Bperennial – schimbări în biomasa pajiştilor acoperite cu vegetaţie arborestivă multianuală (au fost considerate în categoria 5B „Terenuri agricole lucrate”) (tMC/ha/an);
CF – fracţia carbonului în biomasă (0.5);
Ecuația

∆Bgrasses – schimbări în biomasa pajiştilor acoperite cu vegetaţie ierboasă (t MC/ha/an), care se stabileşte conform ecuaţiei:
∆Bgrasses = Agrasses • (Ggrasses – Lgrasses)
Unde:
Agrasses – suprafaţa pajiştilor acoperite cu vegetaţie ierboasă (mii ha);
Ggrasses – creşterile medii anuale de biomasă în vegetaţia ierboasă (t MC/ha/an;
Lgrasses – pierderile anuale de biomasă din vegetaţia ierboasă (t MC/ha/an)

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

GBP LULUCF (CISC, 2003), Vol. 3, Cap. 4, pag. 3.115-3.117.
Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GBP LULUCF
CISC 2003 şi CISC 2006).
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Tabelul 2.2.5.V: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la sursa 5C2 Terenuri convertite în pajişti în cadrul categoriei 5C Pajişti

Ecuația

∆CLGLB = A • (LConversion + ∆CGrowth)
Unde:
A – suprafaţa terenurilor convertite în pajişti;
LConversion – creşterile anuale în rezervoarele de carbon în tipul corespunzător de conversiune (tC/an/ha), calculată conform ecuaţiei:
LConversion = CAfter – CBefore
Unde:
CAfter – volumul de carbon după conversiunea în pajişti, t C/ha;
CBefore – volumul de carbon până la conversiunea în pajişti, t C/ha;
∆CGrowth – volumul anual de carbon în urma unui an de la conversiune (t C/an/ha).

Referințe
Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

GBP LULUCF (CISC, 2003), Vol. 3, Cap. 4, pag. 3.133-3.135.
Au fost utilizate metodologiile şi abordările disponibile în cele mai recente îndrumare metodologice elaborate de către Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (GBP LULUCF
CISC 2003 şi CISC 2006).

2.2.6. Sectorul deșeuri
Tabelele 2.2.6.I -2.2.6.III de mai jos descriu metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de GES provenite de la diferite categorii în cadrul sectorului
deșeuri, inclusiv ecuația folosită, referințele pentru aceasta și argumentarea pentru selectarea acesteia.
Tabelul 2.2.6.I: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de CH4 provenite de la categoria 6A Depozite de deşeuri menajere solide
Unde:

Ecuația

Unde:

Emisii de CH4 = ∑x [(A • k • MSWT(x) • MSWF(x) • Lo(x)) • e-k(t-k)]

(Ecuaţia 5.1)

Emisii CH4 – cantitatea de metan generată în anul t, Gg/an;
∑x – suma cantităţii de metan generate pe parcursul perioadei de ani x;
t – anul inventarierii;
x – perioada de timp pentru care sunt calculate emisiile;
A = (1-e-k) / k – factorul de normalizare, corectează sumarea datelor pentru anii precedenţi; K – constanta de generare a metanului, 1/an;
MSWT(x) – cantitatea totală de DMS generate în anul t, Gg/an;
MSWF(x) -– fracţia de DMS eliminate la depozite în anul t;
Lo – potenţialul de generare a metanului, Gg CH4/Gg MSW.
Lo = [MCF • DOC • DOCF • F • 16/12]
MCF – factorul de corecţie a metanului (fracţie);
DOC – carbonul organic degradabil (fracţie), Gg C/Gg MSW;
DOCF – fracţia DOC disimilat;
F – fracţia CH4 în biogaz (după volum);
16/12 – conversia C în CH4.
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DOC = (0.4 • A) + (0.17 • B) + (0.15 • C) + (0.3 • D)

Unde:

Unde:

A – fracţia deşeurilor de hârtie şi textile;
B – fracţia deşeurilor de grădină, din parcuri, alte deşeuri degradabile nealimentare;
C – fracţia deşeurilor alimentare;
D – fracţia deşeurilor de lemn.
Total emisii CH4 = [Emisii CH4 t - R(t)] • (1 – OX)

(Ecuaţia 5.4)

(Ecuaţia 5.2)

R(t) – emisiile de metanului recuperate în anul t;
OX – factorul de oxidare (fracţie).
Referințe

GBP (CISC, 2000), Cap. 5, pag. 5.6-5.7.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările metodologice disponibile în GBP (CISC, 2000). În următorul ciclu de inventariere se va trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006
pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

Tabelul 2.2.6.II: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de CH4 provenite de la categoria 6B Tratarea apelor uzate

Ecuația

TM = WM + SM
(Ecuaţia 14)
Unde:
TM – emisii totale de metan de la tratarea apelor uzate şi nămolurilor, kg CH4;
WM – emisii de metan de la tratarea apelor uzate, kg CH4;
SM – emisii de metan de la nămoluri, kg CH4.
SM = ∑j (TOSj • EFj – MRj)
(Ecuaţia 13)
Unde:
TOSj – cantitatea totală de deşeuri organice în nămolurile de tipul j în kg DC/an (pentru nămolurile provenite din apele uzate menajere, DC este echivalent cu CBO (în engl.: BOD), iar
pentru nămolurile provenite din apele uzate industriale DC este echivalent cu CCO (în engl.: COD);
EFj – factorul de emisie pentru nămolurile de tipul j (spre exemplu, nămolurile provenite de la tratarea apelor industriale, tratarea apelor menajere etc.), kg CH4/kg DC;
MRj – cantitatea de metan recuperată sau arsă în faclă de la nămolurile de tipul j, în kg CH4. Dacă nu sunt disponibile date, valoarea utilizată în mod implicit este zero.
WM = ∑i (TOWi • EFi – MRi)
(Ecuaţia 12)
Unde:
TOWi – cantitatea totală de deşeuri organice în apele uzate de tipul i în kg DC/an (pentru apele uzate menajere, DC - CBO, iar pentru apele uzate industriale DC - CCO);
EFi – factorul de emisie pentru apele uzate de tipul i (spre exemplu, apele uzate provenite de la tratarea apelor industriale, tratarea apelor menajere etc.), kg CH4/kg DC;
MRi – cantitatea de metan recuperată sau arsă în faclă de la apele uzate de tipul i, în kg CH4. Dacă nu sunt disponibile date, valoarea utilizată în mod implicit este zero.
EFj = Boj • ∑(SSjy • MCFy)
(Ecuaţia 11)
Unde:
Boj – capacitatea maximală de producere a metanului (kg CH4/kg DC) pentru nămolurile de tipul j;
SSjy – fracţia nămolurilor de tipul j tratate prin utilizarea sistemului de management al nămolurilor de tipul y.
MCFy – factorul de conversie a metanului pentru fiecare tip al sistemului de management al nămolurilor y.
EFi = Boi • ∑(WSix • MCFx)
(Ecuaţia 10)
Unde:
Boi – capacitatea maximală de producere a metanului (kg CH4/kg DC) pentru apele uzate de tipul i
WSix – fracţia apelor uzate de tipul i tratate prin utilizarea sistemului de management al apelor uzate de tipul x.
MCFx – factorul de conversie a metanului pentru fiecare tip al sistemului de management al apelor uzate x.
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TOSind = W • O • Dind • DSind (Ecuaţia 9)
şi TOWind = W • O • Dind • (1 – DSind) (Ecuaţia 8)
Unde:
TOSind – cantitatea totală de deşeuri organice în nămolurile industriale, kg CCO/an;
TOWind – cantitatea totală de deşeuri organice în apele uzate industriale, kg CCO/an;
W – ape uzate consumate, m3/tonă de producţie industrială;
O – producţia totală pentru fiecare ramură industrială, tone/an;
Dind – componenta organică degradabilă în apele uzate industriale, kg CCO/m3;
DSind – fracţia componentei organice degradabile evacuate cu nămolurile provenite de la tratarea apelor uzate industriale.
P EQ = TOW ind / B / D
Unde:
PEQ – numărul echivalent al populaţiei conectate la reţeaua publică de canalizare;
TOWind – cantitatea totală de deşeuri organice în apele uzate industriale, kg CCO/an;
B – cantitatea specifică de CCO evacuate în reţeaua publică de canalizare, valoarea utilizată în mod implicit este de 60 g CBO/cap/zi; în Republica Moldova a fost utilizată o valoare cu
specific naţional, 75 g CBO/cap/zi (SNIP 2.04.03.85);
D – numărul de zile pe parcursul unui an calendaristic (365 de zile în anii obişnuiţi şi 366 zile în anii bisecţi: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012).
TOSdom = P • Ddom • DSdom (Ecuaţia 7)
şi TOWdom = W • Ddom • (1 – DSdom) (Ecuaţia 6)
Unde:
TOSdom – cantitatea totală de deşeuri organice în nămolurile provenite de la tratarea apelor uzate domestice şi comerciale, kg CBO/an;
TOWdom – cantitatea totală de deşeuri organice în apele uzate domestice şi comerciale, kg CBO/an;
PWS – numărul populaţiei conectate de facto la reţeaua publică de canalizare, mii persoane;
P – numărul fictiv al populaţiei conectate la reţeaua publică de canalizare (reprezintă suma dintre numărul echivalent al populaţiei conectate la reţeaua publică de canalizare – PEQ şi numărul
populaţiei conectate de facto la reţeaua publică de canalizare – PWS), mii persoane;
Ddom – componenta organică degradabilă în apele uzate domestice şi comerciale, kg CBO/1000 persoane/an;
DSdom – fracţia componentei organice degradabile evacuate cu nămolurile provenite de la tratarea apelor uzate domestice şi comerciale.
Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 6, pag. 6.13-6.27. GBP CISC 2000, Cap. 5, pag. 5.14-5.24.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

Au fost utilizate abordările disponibile în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, completate de cele disponibile în GBP CISC 2000, în special în ceia ce ţine de
factorii de emisie. În următorul ciclu de inventariere se intenţionează a trece la utilizarea metodologiilor disponibile în cel mai recent Ghid CISC 2006 pentru inventarierea emisiilor din atmosferă.

Tabelul 2.2.6.III: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile de N2O provenite de la categoria 6B Tratarea apelor uzate
Emisii N2O = PROTEIN • Frac NPR • NRPEOPLE • EF6 • 44/28

Unde:
Emisii de N2O – emisii de N2O de la nămolul provenit din dejecţii umane, kg N2O/an
Ecuația

PROTEIN – consumul de proteine pe cap de locuitor, kg/cap/an;
NRPEOPLE – numărul de locuitori în Republica Moldova;

EF6 – factorul de emisie, valoarea utilizată în mod implicit este de 0.01 kg N2O-N/kg N nămol;

Frac NPR – fracţia azotului în proteine, valoarea utilizată în mod implicit este de 0.16 kg N/ kg proteine.
[44/28] – raportul stoichiometric între conţinutul azotului în N2O-N şi N2O.
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Referințe

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 6, pag. 6.28.

Argumentați de ce ați selectat această
metodologie de calcul

A fost utilizată abordarea disponibilă în Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, întrucât în GBP CISC 2000 această metodă de calcul nu se regăseşte.

2.3. Datele de activitate
2.3.1. Sectorul energie
Tabelele 2.3.1.I-2.3.1.VIII prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula emisiile de GES prin aplicarea metodologiilor de evaluare descrise mai sus.
Informațiile prezentate în aceste tabele contribuie la o înțelegere mai bună a calității generale a datelor de activitate selectate pentru a realiza estimările
emisiilor de GES de la categoriile considerate în cadrul sectorului energie.
Tabelul 2.3.1.I: Datele de activitate pentru categoria 1A1 Industria energetică

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Unităţi

2007-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelele 3-14
şi 3-15.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

Generarea energiei electrice la CTEM
Dnestrovsc

milioane kWh

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-16.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

Producerea de energie electrică pe
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului

milioane kWh

1995-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-17.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

Dinamica generării, importului şi consumului de energie electrică pe malul
drept al râului Nistru

milioane kWh

2001-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-18.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de combustibili (păcură, gaze
naturale) şi generarea energiei electrice
şi termice la centrale electrice cu ciclu
combinat din Republica Moldova

mii tone, mil.
m3, mil. kWh,
mii Gcal

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-19.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

unităţi

1993-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-20.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii Gcal

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-21.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei
Numărul total de întreprinderi industriale
şi unităţi de producţie, pe forme de
proprietate, în cadrul ramurii „Energie
electrică şi termică, gaze şi apă”

Centrale termice în funcţiune pe teritoriul din dreapta râului Nistru
Generarea energiei termice pe malul
drept al Nistrului

Unitatea de
măsură
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Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-22.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-29.

Ianuarie 2015.
Vitalii Postolati

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

Energie termică generată în Republica
Moldova (total şi separat pentru malul
drept şi stâng al Nistrului)

mii Gcal

Consum generalizat de combustibili la
generarea energiei electrice şi termice
în Republica Moldova

mii tone / mil.
m3

Tipul informaţiei

Tabelul 2.3.1.II: Datele de activitate pentru categoria 1A2 Industria producătoare şi construcţii
Tipul informaţiei

Consum generalizat de combustibili în
scopuri energetice în ramura industriei
producătoare şi construcţii

Unitatea de
măsură

Anii

mii tone / mil.
m3

1990-2013

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel național
cu date similare din bazele de date internaționale.
În cazul discrepanțelor, explicați diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare
în Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul
3-37.

Ianuarie 2015.
Larisa Morari

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tabelul 2.3.1.III: Datele de activitate pentru categoria 1A3 Transporturi
Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-39.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

unităţi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-42.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

km,
km / 1000 km2

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3., Tabelul 3-43.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Mijloace de transport auto existente la
sfârşitul anului în Republica Moldova
(malul stâng al râului Nistru)

unităţi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-44.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Lungimea căilor de comunicaţii în exploatare şi densitatea căilor de comunicaţie pentru malul stâng al râului Nistru

km,
km / 1000 km2

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3., Tabelul 3-45.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Mijloace de transport aerian existente la
sfârşitul anului în RM

unităţi

Mijloace de transport auto existente la
sfârşitul anului în Republica Moldova
(malul drept al râului Nistru)
Lungimea căilor de comunicaţii în
exploatare şi densitatea căilor de comunicaţie pentru malul drept al râului Nistru
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-46.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unităţi,
pondere procentuală (%)

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-47.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Structura materialului rulant existent în
inventar, ca pondere din numărul total al
mijloacelor de transport auto în RM

Pondere procentuală (%)

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-48.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Lungimea şi densitatea căilor de comunicaţie feroviară în Republica Moldova

km,
km per 1000
km2

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-49.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Mijloace de transport feroviar existente
la sfârşitul anului în Republica Moldova

unităţi

1990-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-50.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Mijloace de transport fluvial existente la
sfârşitul anului pe malul drept al râului
Nistru

unităţi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-51.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Mijloace de transport fluvial existente la
sfârşitul anului pe malul stâng al râului

unităţi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-52.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Reţele de transport şi distribuţie a
gazelor naturale în Republica Moldova
(lungimea, diametrul şi presiunea
conductelor)

km, mm şi kg
f/cm2

situaţie la
Raportul Naţional de Inventariere, 199001.01.2006,
2013, Surse de emisii şi sechestrare în
01.01.2011,
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-53.
01.01.2015

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Punerea în funcţiune în RM a reţelelor
de gaze naturale

km/an

1995-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-54.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Volumul de gaze naturale tranzitat spre
ţările din Balcani şi realizat în Republica
Moldova

miliarde m3,
milioane m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-55.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate (consumul de benzină
aviatică) utilizate la evaluarea emisiilor
de GES provenite de la categoria de
surse 1A3a „Aviaţia domestică”

tone

2001-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-62.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-65.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

unităţi

Total mijloace de transport auto existente la sfârşitul anului în Republica Moldova (malul drept şi stâng al râului Nistru)

Tipul informaţiei
Mijloace de transport auto existente la
sfârşitul anului în Republica Moldova
dezagregate pe subcategorii

Consumul total de motorină de către
mijloacele de transport din Republica
Moldova
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-66.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone,
milioane m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-67.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-69.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul altor combustibili fosili la ÎS
„Calea Ferată a Moldovei”

mii tone, mil.
m3

2000-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-70.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de motorină pentru transportul naval din Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-72.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de gaze naturale pentru
asigurarea transportului prin conducte
în Republica Moldova

milioane m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-73.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Consumul de benzină de către mijloacele de transport din Republica Moldova

mii tone

Consumul de gaze petroliere lichefiate
şi gaze naturale comprimate de către
mijloacele de transport din RM
Consumul de motorină pentru funcţionarea transportului feroviar în Republica
Moldova

Tabelul 2.3.1.IV: Datele de activitate pentru categoria 1A4 Alte sectoare
Tipul informaţiei

Contribuția sectorului comercial la
crearea PIB în Republica Moldova
Numărul unităţilor comerciale în Republica Moldova
Numărul sediilor instituţionale în Republica Moldova

Fondul locativ în Republica Moldova

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

%

2000-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-80.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

unităţi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-81.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

unităţi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare
în Republica Moldova, Cap. 3., Tabelul
3-82.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

milioane m2

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-83.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare
în Republica Moldova, Cap. 3., Tabelul
3-84.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-92.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

milioane m3

1999-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-93.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de combustibili în sectorul
rezidenţial al Republica Moldova

mii tone,
milioane m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-95.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de combustibili în sectorul
rezidenţial pentru teritoriul de pe malul
stâng al râului Nistru

mil. kWh

1995-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-96.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de combustibili în sectoarele
agricol, forestier şi piscicol pentru teritoriul de pe malul drept al râului

mii tone, mil.
m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-98.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de combustibili în sectorul
agricol pentru teritoriul de pe malul
stâng al râului Nistru

mii tone, mil.
m3

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-99.

Ianuarie 2015.
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Contribuţia agriculturii, economiei
vânatului şi silviculturii în crearea PIB în
Republica Moldova

%

2000-2013

Consumul de combustibili în sectoarele
comercial şi instituţional în Republica
Moldova

mii tone,
milioane m3

Consumul de combustibili în cadrul
categoriei de surse 1A4a „Sectoare
instituţional/ comercial” în stânga
Nistrului

Referința bibliografică

Tabelul 2.3.1.V: Datele de activitate pentru categoria 1A5 Altele
Tipul informaţiei

Consumul de combustibili în cadrul
categoriei de surse 1A5 „Altele”

Unitatea de
măsură

Anii

mii tone, mil.
m3

1990-2013

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-108.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.3.1.VI: Datele de activitate pentru categoria 1B2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

2003-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-110.

Ianuarie 2015.
Serghei Burţev

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

2002-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-111.

Ianuarie 2015.
Serghei Burţev

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de gaze lichefiate în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-112.

Ianuarie 2015.
Serghei Burţev

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate utilizate la evaluarea
emisiilor fugitive provenite de producerea ţiţeiului şi gazelor naturale

mii tone, mii.
m3, mil. m3, TJ

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-116.

Ianuarie 2015.
Serghei Burţev

Adecvată

Da

Neaplicabil

Cantităţile tranzitate, importate şi consumate de gaze naturale în Republica
Moldova pe parcursul perioadei

mil. m3,
mlrd. m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-117.

Ianuarie 2015.
Serghei Burţev

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Extracţia ţiţeiului în Republica Moldova

mii tone

Importul de gaze lichefiate în Republica
Moldova

Tabelul 2.3.1.VII: Datele de activitate pentru categoria Memo Items: Aviaţia internaţională
Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Numărul zborurilor internaţionale
efectuate

Număr de
zboruri

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-125.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Ponderea zborurilor internaţionale
efectuate cu aeronave produse în
spaţiul CSI

% din total

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-126.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-127.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Consumul de kerosen pentru funcţionarea transportului aviatic internaţional
în RM
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.3.1.VIII: Datele de activitate pentru categoria Emisii de CO2 de la arderea biomasei
Tipul informaţiei

Consumul de biomasă în Republica
Moldova

Unitatea de
măsură

Anii

mii m3 comp.,
mii tec,
TJ

1990-2013

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-130.

Ianuarie 2015.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Neaplicabil

2.3.2. Sectorul procese industriale
Tabelele 2.3.2.I-2.3.2.XVII prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula emisiile de GES prin aplicarea metodologiilor de evaluare descrise mai sus.
Informațiile prezentate în aceste tabele contribuie la o înțelegere mai bună a calității generale a datelor de activitate selectate pentru a realiza estimările
emisiilor de GES de la categoriile considerate în cadrul sectorului procese industriale.
Tabelul 2.3.2.I: Datele de activitate pentru sursa 2A1 Producerea cimentului
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Date de activitate cu privire la producerea cimentului şi clincherului în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-12.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Tabelul 2.3.2.II: Datele de activitate pentru sursa 2A2 Producerea varului
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Date de activitate cu privire la producerea varului în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-15.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Importul varului în Republica Moldova
(malul drept al Nistrului)

mii tone

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-16.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la producerea varului stins în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-17.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.3.2.III: Datele de activitate pentru sursa 2A3 Utilizarea pietrei de var şi dolomitei
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Date de activitate cu privire la utilizarea
pietrei de var şi dolomitei în Republica
Moldova

mii tone

1990-2013

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-18.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tabelul 2.3.2.IV: Datele de activitate pentru sursa 2A4 Utilizarea sodei calcinate
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Date de activitate cu privire la consumul
de sodă calcinată în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-19.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tabelul 2.3.2.V: Datele de activitate pentru sursa 2A5 Producerea asfaltului pentru acoperiş
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Date de activitate cu privire la producerea asfaltului pentru acoperiş în RM

mii tone

2003-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-20.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Tabelul 2.3.2.VI: Datele de activitate pentru sursa 2A6 Producerea asfaltului pentru pavarea drumurilor
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Date de activitate cu privire la producerea betonului asfaltic

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-22.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Tabelul 2.3.2.VII: Datele de activitate pentru sursa 2A7 Altele (producerea sticlei)
Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1985-1992

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-24.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

milioane sticle
conv. de 0.7
litri

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-25.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

milioane
borcane sticlă
echivalent
0.5 litri

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-26.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Date de activitate cu privire la producerea sticlei plate

mii m2

Date de activitate cu privire la producerea ambalajului de sticlă pentru industria
vinicolă
Date de activitate cu privire la producerea ambalajului de sticlă pentru industria
conservelor

Tabelul 2.3.2.VIII: Datele de activitate pentru sursa 2A7 Altele (producerea vatei minerale)
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Date de activitate cu privire la producerea vatei minerale

mii m3

1990-2002

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-28.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tabelul 2.3.2.IX: Datele de activitate pentru sursa 2A7 Altele (producerea cărămizii şi argilei expandate)
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Date de activitate cu privire la producerea cărămizii

mil. cărămizi
conv.

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-31.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-32.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

tone

2001-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-33.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la cantitatea de argilă utilizată la producerea
cărămizii
Date de activitate cu privire la cantitatea
de argilă utilizată la producerea argilei
expandate
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Tabelul 2.3.2.X: Datele de activitate pentru sursa 2B5 Altele
Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-47.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-49.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-51.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Date de activitate cu privire la producerea polietilenei

mii tone

Datele de activitate cu privire la producerea răşinilor ABS
Datele de activitate cu privire la producerea detergenţilor

Tabelul 2.3.2.XI: Datele de activitate pentru sursa 2C1 Producerea fontei şi oţelului
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Date de activitate cu privire la producerea oţelului

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-55.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Datele de activitate cu privire la producerea laminatelor

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-56.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Date de activitate cu privire la bilanţul
carbonului în procesul de producere a
oţelului

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-57.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tabelul 2.3.2.XII: Datele de activitate pentru sursa 2D2 Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Date de activitate cu privire la producerea pâinii şi altor produse alimentare

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-64.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la producerea băuturilor alcoolice

mii hl

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-66.

Ianuarie 2015.
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.3.2.XIII: Datele de activitate pentru sursa 2F1 Echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului
Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-71.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

unităţi

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-75.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la importul
de HFC încorporat în echipamentul
frigorific şi de condiţionare a aerului în
Republica Moldova

tone

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-76.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Autovehicule înmatriculate în Republica
Moldova (situaţie la sfârşit de an)

unităţi

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-79.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Autovehicule înzestrate cu echipament
de condiţionare a aerului în Republica
Moldova (situaţie la sfârşit de an)

unităţi

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-80.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Ponderea autovehiculelor înzestrate cu
echipament de condiţionare a aerului în
Republica Moldova

% din total

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-81.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la importul
anual de HFC-134a încorporat în echipamentul de condiţionare a aerului al
unităţilor de transport

tone

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-82.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la importul
în stoc al HFC în Republica Moldova

tone

1996-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-84.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

Ponderea diferitor agenţi frigorifici
încorporaţi în echipamentul frigorific şi
de condiţionare a aerului importat

%

Date de activitate cu privire la importul
echipamentului frigorific şi de condiţionare a aerului în Republica Moldova

Tipul informaţiei

Tabelul 2.3.2.XIV: Datele de activitate pentru sursa 2F2 Spume expandate
Tipul informaţiei

Importul produselor din spume expandate în Republica Moldova

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

tone

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-86.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-87.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

1995-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-88.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Ponderea produselor din spume expandate pe bază de HFC-134a în calitate
de agent expandabil în importul total

%

Date de activitate cu privire la importul
de HFC-134a încorporat în produsele
din spume expandate în RM

tone

Tabelul 2.3.2.XV: Datele de activitate pentru sursa 2F3 Extinctoare
Tipul informaţiei

Importul extinctoarelor portabile în
Republica Moldova

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

bucăţi

2000-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-72.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tabelul 2.3.2.XVI: Datele de activitate pentru sursa 2F4 Aerosoli presurizaţi dozaţi
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Importul aerosolilor presurizaţi dozaţi pe
bază de HFC-134a ca propelant în RM

flacoane

2003-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-90.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg

2000-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-91.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la importul
de HFC-134a încorporat în aerosolii
presurizaţi dozaţi în RM

Tabelul 2.3.2.XVII: Datele de activitate pentru sursa 2F8 Echipament electric
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Dinamica instalării dispozitivelor electrice de tensiune înaltă în care se utilizează în calitate de gaz izolator SF6 şi CF4

unităţi instalate
anual

2003-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-92.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

2003-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-93.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg

2003-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-94.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg

2003-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-95.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

unităţi

Cantitatea cumulativă de gaz izolator
- SF6 care se află în stoc, încorporat în
dispozitivele electrice de tensiune înaltă
Cantitatea cumulativă de gaz izolator
- CF4 care se află în stoc, încorporat în
dispozitivele electrice de tensiune înaltă

Tipul informaţiei
Total dispozitive electrice de tensiune
înaltă disponibile in stoc la sfârşitul
fiecărui an calendaristic în RM

2.3.3. Sectorul solvenții și utilizarea altor produse
Tabelele 2.3.3.I-2.3.3.IV prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula emisiile de GES prin aplicarea metodologiilor de evaluare descrise mai sus.
Informațiile prezentate în aceste tabele contribuie la o înțelegere mai bună a calității generale a datelor de activitate selectate pentru a realiza estimările
emisiilor de GES de la categoriile considerate în cadrul sectorului solvenții și utilizarea altor produse.
Tabelul 2.3.3.I: Datele de activitate pentru categoria 3A Aplicarea vopselelor
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Date de activitate cu privire la producţia
lacurilor şi vopselelor în Republica
Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-14.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la importul
lacurilor şi vopselelor în Republica
Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-15.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la consumul
lacurilor şi vopselelor în Republica
Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-16.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Tabelul 2.3.3.II: Datele de activitate pentru categoria 3B Degresarea şi curăţarea chimică
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Date de activitate cu privire la consumul
solvenţilor utilizaţi la degresarea şi curăţarea chimică în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-23.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența
Neaplicabil

Tabelul 2.3.3.III: Datele de activitate pentru categoria 3C Producerea şi procesarea produselor chimice
Tipul informaţiei
Date de activitate selective cu privire
la producţia industrială în Republica
Moldova

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-31.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tabelul 2.3.3.IV: Datele de activitate pentru categoria 3D Alte utilizări ale solvenţilor
Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Date de activitate cu privire la importul
cernelurilor în Republica Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-38.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la importul
produselor menajere în Republica
Moldova

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-39.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Numărul populaţiei în Republica Moldova

mii locuitori

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-41.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la producerea uleiului vegetal şi cantitatea
de seminţe din care s-a extras uleiul
vegetal în RM

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-43.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la producerea, importul, consumul cleiului şi altor
produse folosite ca adezivi

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-45.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-47.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone,
mlrd. ţigări şi
ţigarete

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-49.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg

1990-2006

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 5, Tabelul 5-50.

Ianuarie 2015.
Anatol Tărîță

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Date de activitate cu privire la importul
automobilelor noi în Republica Moldova

unităţi

Date de activitate cu privire la producţia
tutunului fermentat, ţigărilor şi ţigaretelor
în Republica Moldova
Cantitatea de protoxid de azot consumată în calitate de gaz ilariant în
anestezie în RM

2.3.4. Sectorul agricultură
Tabelele 2.3.4.I-2.3.4.III prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula emisiile de GES prin aplicarea metodologiilor de evaluare descrise mai sus.
Informațiile prezentate în aceste tabele contribuie la o înțelegere mai bună a calității generale a datelor de activitate selectate pentru a realiza estimările
emisiilor de GES de la categoriile considerate în cadrul sectorului agricultură.
Tabelul 2.3.4.I: Datele de activitate pentru categoria 4A Fermentarea enterică
Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-9.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-10.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-11.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Sporul mediu zilnic în greutate caracteristic efectivului de taurine şi suine
în RM

grame

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-12.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Cantitatea medie anuală de lapte
muls calculată pe o vacă în Republica
Moldova

kg/per capita/
an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-13.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

Efectivul de animale şi păsări în Republica Moldova

mii capete

1990-2013

Greutatea corporală a animalelor şi
păsărilor domestice (pe specii şi subcategorii de animale) în RM

kg

Greutatea corporală la cele mai răspândite rase de taurine crescute în RM

Tipul informaţiei

Referința bibliografică
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Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-14.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg/cap/an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-15.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg/cap/an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-16.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

C

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-17.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Produşii vii obţinuţi de la 100 de femele
în întreprinderile agricole cu formă de
proprietate publică din RM

Viţei, miei,
purcei şi mânji

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-18.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Valorile privind energia brută (GE)
calculate pentru categorii de animale din
RM conform metodologiei de Nivelul 2

MJ/cap/zi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-20.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Distribuţia procentuală în populaţie a
diferitor sub-categorii de animale în RM

% din total

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-21.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Unitatea de
măsură

Anii

Cantitatea medie zilnică de lapte muls
de la o vacă în Republica Moldova

kg/cap/zi

Producţia medie de lapte la ovine şi
caprine în gospodăriile populaţiei în RM
Producţia medie de lână la ovine în
gospodăriile populaţiei din Republica
Moldova

Tipul informaţiei

Temperatura medie anuală în Republica
Moldova pentru zonele de Nord, Centru
şi Sud

0

Tabelul 2.3.4.II: Datele de activitate pentru categoria 4B Managementul dejecţiilor animaliere
Unitatea de
măsură

Anii

Efectivul de animale şi păsări în Republica Moldova

mii capete

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-9.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Greutatea corporală a animalelor şi
păsărilor domestice (pe specii şi subcategorii de animale) în RM

kg

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-10.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Greutatea corporală la cele mai răspândite rase de taurine crescute în Republica Moldova

kg

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-11.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tipul informaţiei

Referința bibliografică
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Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-12.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg/per capita/
an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-13.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

kg/cap/zi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-14.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

C

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-17.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Produşii vii obţinuţi de la 100 de femele
în întreprinderile agricole cu formă de
proprietate publică

Viţei şi purcei

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-18.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Valorile ratei zilnice de excreţie a substanţelor solide volatile la categorii de
animale din RM

kg s.u./ zi

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-27.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Ponderea diferitor sisteme de management al dejecţiilor animaliere aplicate
în RM

MS%

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-34.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Excreţia medie anuală a azotului calculată pentru principalele categorii de
animale şi păsări domestice

kg N / animal
/ an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-41.

Ianuarie 2015.
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

Sporul mediu zilnic în greutate caracteristic efectivului de taurine şi suine
în RM

grame

Cantitatea medie anuală de lapte
muls calculată pe o vacă în Republica
Moldova
Cantitatea medie zilnică de lapte muls
de la o vacă în RM

Tipul informaţiei

Temperatura medie anuală în Republica
Moldova pentru zonele de Nord, Centru
şi Sud

0

Tabelul 2.3.4.III: Datele de activitate pentru categoria 4D Solurile agricole
Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Aplicarea îngrăşămintelor chimice
azotate în RM

mii tone substanţă activă
(s.a.)

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-54.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Aplicarea îngrăşămintelor organice
naturale în RM

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-56.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Tipul informaţiei
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Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-57.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

mii ha

1992-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-59.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii tone s.a.

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-60.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Neaplicabil

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-64.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Producţia medie pentru principalele
culturi agricole în RM

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-65.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Producţia medie la hectar pe principalele culturi agricole în RM

tone/ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-66.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

mii tone s.a.

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-67.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Neaplicabil

Pierderile anuale de carbon din solurile
agricole în RM

mi tone C / an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-69.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Neaplicabil

Cantitatea de azot mineralizat ca urmare a pierderilor de carbon din solurile
agricole ale RM

mii tone s.a.

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-70.

Ianuarie 2015.
Ion Bacean

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

mii tone s.a.

Fondul funciar după modul de folosinţă
în RM
Cantitatea de azot încorporată în sol cu
urina şi dejecţiile animaliere în procesul
păşunatului în RM

Tipul informaţiei

Cantitatea de azot aplicată în sol cu
îngrăşămintele organice în RM

Suprafeţe însămânţate cu culturi agricole în RM

Cantitatea de azot returnată în sol cu
reziduurile agricole în RM

2.3.5. Sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură
Pentru a estima emisiile/ sechestrările de GES provenite de la fiecare categorie pe Sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a
terenurilor şi silvicultură sunt utilizate datele de activitate publicate în diferite rapoarte statistice/ sectoriale, precum și alte publicații de specialitate. Majoritatea acestora țin de competența Agenției „Moldsilva”, în calitate de autoritate silvică centrală. În total pentru Sectorul FTSCFTS sunt utilizate date de activitate din cadrul a 16 rapoarte și formulare de importanță sectorială sau națională. Tabelele 2.3.5.I-2.3.5.VI prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula
emisiile/ sechestrările de GES prin aplicarea metodologiilor de evaluare descrise mai sus. Informațiile prezentate în aceste tabele contribuie la o înțelegere
mai bună a calității generale a datelor de activitate selectate pentru a realiza estimările emisiilor/ sechestrărilor de GES de la categoriile considerate în cadrul
sectorului folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură.
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Tabelul 2.3.5.I: Datele de activitate pentru categoria 5A Terenuri silvice
Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-7.

Ianuarie 2015.
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Tabelele 7-8, 7-9, 7-10.

Ianuarie 2015.
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-14.

Ianuarie 2015.
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Neaplicabil

Dinamica extinderii focarelor de dăunători defoliatori şi volumele aplicării
măsurilor de combatere aeriană

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Anexa 3-4.2.

Ianuarie 2015.
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Neaplicabil

Suprafața arboretelor afectate de dăunători defoliatori în Republica Moldova

mii ha

2006-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Anexa 3-4.3.

Ianuarie 2015.
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Suprafața terenurilor acoperite cu păduri

mii ha

1990-2013

Recoltarea masei lemnoase (lemn de
lucru și lemn de foc)

mii m3

Suprafeţe silvice cuprinse de incendii

Referința bibliografică

Tabelul 2.3.5.II: Datele de activitate pentru categoria 5B Terenuri agricole lucrate
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Suprafața terenurilor acoperite cu alte
tipuri de vegetaţie forestieră în Republica Moldova

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-17.

Ianuarie 2015.
Victor Sfeclă

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Suprafața plantaţiilor multianuale din
Republica Moldova

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-18.

Ianuarie 2015.
Victor Sfeclă

Adecvată

Da

Nu s-a realizat.

Bilanţul carbonului în solurile arabile din
Republica Moldova

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-20.

Ianuarie 2015.
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Neaplicabil

Arderea miriştii în Republica Moldova

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-22.

Ianuarie 2015.
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Neaplicabil

t s.u./ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-23.

Ianuarie 2015.
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Neaplicabil

Cantitatea reziduurilor agricole disponibilă pentru a fi arsă pe câmp în Republica Moldova
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Tabelul 2.3.5.III: Datele de activitate pentru categoria 5C Pajiști
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Suprafața pajiștilor (fânațe, pășuni etc.)

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-27.

Ianuarie 2015.
Aliona Miron

Adecvată

Da

Neaplicabil

Suprafața terenurilor convertite în pajişti

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-29.

Ianuarie 2015.
Aliona Miron

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tabelul 2.3.5.IV: Datele de activitate pentru categoria 5D Terenuri umede
Tipul informaţiei

Suprafața terenurilor acoperite cu
mlaștini

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

mii ha

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-27.

Ianuarie 2015.
Aliona Miron

Tabelul 2.3.5.V: Datele de activitate pentru categoria 5E Terenurile localităților
Unitatea de
măsură

Tipul informaţiei
Categoria de surse 5F „Terenurile localităților” este una relativ
convențională, aceasta însumând practic toate categoriile de
terenuri cuprinse în restul categoriilor de surse pe Sectorul
LULUCF. În funcție de tipul de vegetaţie cu care sunt acoperite,
terenurile localităţilor pot fi cuprinse în categoriile: terenuri silvice
(pădurile urbane etc.), terenuri prelucrate (parcuri, scuare, spaţii
verzi), pajişti cu atribuirea factorilor de emisie corespunzători.

mii ha

Anii

1990-2013

Referința bibliografică

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelele 7-7, 7-8, 7-9, 7-10,
7-17, 7-18, 7-27.

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil
la nivel național cu date similare din
bazele de date internaționale. În cazul
discrepanțelor, explicați diferența

Ianuarie 2015.
Ion Talmaci, Victor
Sveclă, Aliona
Miron

Adecvată

Da

Neaplicabil

Tabelul 2.3.5.VI: Datele de activitate pentru categoria 5F Alte terenuri
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Suprafața altor terenuri acoperite cu
vegetație ierboasă (alunecări de teren).

mii ha

1990-2013

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-27.

Ianuarie 2015.
Aliona Miron

Adecvată

Da

Neaplicabil
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2.3.6. Sectorul deșeuri
Tabelele 2.3.6.I-2.3.6.II prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula emisiile de GES prin aplicarea metodologiilor de evaluare descrise mai sus.
Informațiile prezentate în aceste tabele contribuie la o înțelegere mai bună a calității generale a datelor de activitate selectate pentru a realiza estimările
emisiilor de GES de la categoriile considerate în cadrul sectorului deșeuri.
Tabelul 2.3.6.I: Datele de activitate pentru categoria 6A Depozite de deşeuri menajere solide

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Adecvată

Da

Neaplicabil

Ianuarie 2015.
Tatiana Ţugui

Adecvată

Da

Neaplicabil

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-14.

Ianuarie 2015.
Tatiana Ţugui

Adecvată

Da

Neaplicabil

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-15.

Ianuarie 2015.
Tatiana Ţugui

Adecvată

Da

Neaplicabil

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

Data obținerii
informației și persoana de contact

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Date de activitate cu privire la volumul
de deşeuri menajere solide eliminate
la depozitele de DMS în Republica
Moldova

mii m3

1985-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-12.

Date de activitate cu privire la volumul
de deşeuri menajere solide eliminate la
depozitele de DMS din stânga Nistrului

mii m3

1993-2014

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-13.

Date de activitate cu privire la volumul
de deşeuri industriale eliminate la depozitele de DMS în Republica Moldova

mii tone

1985-2013

Date de activitate cu privire la volumul
de deşeuri menajere solide şi industriale
eliminate la depozitele de DMS în RM

mii tone

1985-2013

Tipul informaţiei

Ianuarie 2015.
Tatiana Ţugui

Tabelul 2.3.6.II: Datele de activitate pentru categoria 6B Tratarea apelor uzate
Tipul informaţiei

Unitatea de
măsură

Anii

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Evacuarea apelor reziduale în bazinele
de suprafaţă în RM

mil. m3

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-19.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil

Date de activitate cu privire la producţia
industrială în RM

mii tone

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-20.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil

Cantitatea totală de substanţe organice
în apele uzate industriale în RM

kg CCO/an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-22.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil
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Referința bibliografică

Data obținerii
informației și persoana de contact

Procedura aplicată
de QA/QC:
adecvată / neadecvată / necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect?
Da / Nu

Comparați setul de date disponibil la nivel
național cu date similare din bazele de date
internaționale. În cazul discrepanțelor, explicați
diferența

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-23.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil

locuitori

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-24.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil

Cantitatea totală de substanţe organice
în apele uzate menajere în RM

kg CBO5/an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-25.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil

Consumul de proteine pe cap de locuitor în RM

kg proteine /
cap locuitor
/ an

1990-2013

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-26.

Ianuarie 2015.
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Neaplicabil

Unitatea de
măsură

Anii

Numărul şi ponderea populaţiei conectate la reţelele de canalizare în RM

locuitori,
% din total

Numărul fictiv al populaţiei conectate la
sistemele de canalizare în RM

Tipul informaţiei

2.4. Factorii de emisie
2.4.1. Sectorul energie
Tabelele 2.4.1.I-2.4.1.VIII prezintă factorii de emisie utilizați pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoriile considerate în cadrul sectorului energie. De asemenea, în tabele sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie, explicații referitoare la cât de adecvat este factorul de emisie
selectat pentru a estima emisiile de GES, precum și informații despre cum a fost obținut factorul de emisie respectiv.
Tabelul 2.4.1.I: Factorii de emisie pentru categoria 1A1 Industria energetică
Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Valorile calorice nete
(*utilizate în mod implicit;
**cu specific naţional)

TJ/Gg

*Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 1, Tabelul
1.2, pag. 1.18-1.19.
**Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova, Cap. 3, Tabelul 3-11.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Adecvată

Da

În măsura posibilităţilor, se utilizează valorile calorice nete
cu specific naţional, disponibile în Balanţele Energetice ale
Republicii Moldova, care sunt considerate mai adecvate
circumstanţelor naţionale.

Conţinutul carbonului în combustibili (valorile
utilizate în mod implicit)

tone/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 1, Tabelul
1.3, pag. 1.21-1.22.
Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 1, Tabelul
1.4, pag. 1.23-1.24.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru conţinutul carbonului în combustibili, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tipul factorului
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Fracţia de oxidare a carbonului (valorile
utilizate în mod implicit)

factor

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 1, Tabelul
1.4, pag. 1.23-1.24.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru fracţia de oxidare a carbonului în combustibili, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi CO2 , CH4, N2O
(valorile utilizate în mod implicit) pentru
arderea staţionară a combustibililor în industria energetică

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 2, Tabelul
2.2, pag. 2.16-2.17.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO2 , CH4 şi N2O de la arderea staţionară a combustibililor fosili în industria energetică,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi NOx (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea staţionară a
combustibililor în industria energetică

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi NOx de la arderea staţionară
a combustibililor fosili în industria energetică, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea staţionară a
combustibililor în industria energetică

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO de la arderea staţionară
a combustibililor fosili în industria energetică, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014.
Vitalii Postolatii

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi COVNM de la arderea staţionară a combustibililor fosili în industria energetică, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea staţionară a combustibililor în industria energetică

Tabelul 2.4.1.II: Factorii de emisie pentru categoria 1A2 Industria producătoare şi construcţii
Tipul factorului
Factori de emisie efectivi CO2 , CH4, N2O (valorile utilizate în mod implicit) pentru arderea
staţionară a combustibililor în industria producătoare şi construcţii
Factori de emisie efectivi NOx (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea staţionară a
combustibililor în industria producătoare şi
construcţii
Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea staţionară a
combustibililor în industria producătoare şi
construcţii

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Adecvată

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 2, Tabelul
2.3, pag. 2.18-2.19.

Noiembrie 2014.
Larisa Moraru

Adecvată

Da

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014.
Larisa Moraru

Adecvată

Da

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014.
Larisa Moraru

Adecvată

Da
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Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO2 , CH4 şi N2O de la
arderea staţionară a combustibililor fosili în industria producătoare şi construcţii, astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi NOx de la arderea staţionară
a combustibililor fosili în industria producătoare şi construcţii,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO de la arderea staţionară
a combustibililor fosili în industria producătoare şi construcţii,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului
Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea staţionară a combustibililor în industria producătoare şi construcţii

Unitatea de
măsură

kg/TJ

Referința bibliografică

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Tabelul 2.4.1.III: Factorii de emisie pentru categoria 1A3a Transportul aerian domestic
Tipul factorului
Factori de emisie efectivi CO2 , (valorile utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul aerian domestic

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact
Noiembrie 2014.
Larisa Moraru

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Da

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.6.4 pag. 3.64.

Noiembrie 2014.
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Factori de emisie efectivi CH4, N2O şi NOx
(valorile utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă a combustibililor în transportul
aerian domestic

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.6.5, pag. 3.64.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a combustibililor în transportul aerian domestic

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul aerian domestic

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi COVNM de la arderea
staţionară a combustibililor fosili în industria producătoare şi
construcţii, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit.

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO2 de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul aerian domestic, astfel încât s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CH4, N2O şi NOx de la arderea mobilă a combustibililor în transportul aerian domestic,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul aerian domestic, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi COVNM de la arderea
mobilă a combustibililor în transportul aerian domestic, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tabelul 2.4.1.IV: Factorii de emisie pentru categoria 1A3b Transportul rutier
Tipul factorului

Factori de emisie efectivi CO2 , (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul rutier

Unitatea de
măsură

kg/TJ

Referința bibliografică

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.2.1, pag. 3.16.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact
Noiembrie 2014
Elena Bîcova
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO2 de la arderea mobilă
a combustibililor în transportul rutier, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factori de emisie efectivi CH4, N2O (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul rutier

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.2.2, pag. 3.21.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Factori de emisie efectivi NOx (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul rutier

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul rutier

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul rutier

Referința bibliografică

Tabelul 2.4.1.V: Factorii de emisie pentru categoria 1A3c Transportul feroviar
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CH4 şi N2O de la arderea
mobilă a combustibililor în transportul rutier, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi NOx de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul rutier, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul rutier, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi COVNM de la arderea
mobilă a combustibililor în transportul rutier, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Adecvată

Adecvată

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.4.1, pag. 3.43.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO2, CH4 şi N2O de la
arderea mobilă a combustibililor în transportul feroviar, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi NOx de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul feroviar, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul feroviar

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi CO de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul feroviar, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul feroviar

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie efectivi COVNM de la arderea
mobilă a combustibililor în transportul feroviar, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Factori de emisie efectivi CO2 , CH4, N2O (valorile utilizate în mod implicit) pentru arderea
mobilă a combustibililor în transportul feroviar
Factori de emisie efectivi NOx (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul feroviar
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.1.VI: Factorii de emisie pentru categoria 1A3d Transportul naval
Tipul factorului

Factori de emisie efectivi CO2 , (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul naval
Factori de emisie efectivi CH4, N2O (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul naval
Factori de emisie efectivi NOx (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul naval
Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea mobilă a
combustibililor în transportul naval
Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul naval

Unitatea de
măsură

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Referința bibliografică

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.5.2, pag. 3.50.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.5.3, pag. 3.50.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014

Elena Bîcova

Elena Bîcova

Tabelul 2.4.1.VII: Factorii de emisie pentru categoria 1A4a Sectorul instituţional/comercial
Tipul factorului
Factori de emisie efectivi CO2 , CH4, N2O
(valorile utilizate în mod implicit) pentru
arderea staţionară a combustibililor în sectorul
instituţional/ comercial
Factori de emisie efectivi NOx (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea staţionară
a combustibililor în sectorul instituţional/
comercial
Factori de emisie efectivi CO (valorile utilizate
în mod implicit) pentru arderea staţionară
a combustibililor în sectorul instituţional/
comercial

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO2 de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul naval, astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional pentru FE efectivi CH4 şi N2O de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul naval, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi NOx de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul naval, astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul naval, astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi COVNM de la arderea mobilă a combustibililor în transportul naval, astfel încât s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 2, Tabelul
2.4, pag. 2.20-2.21.

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO2 , CH4 şi N2O de la arderea staţionară
a combustibililor fosili în sectorul instituţional/ comercial,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi NOx de la arderea staţionară a combustibililor fosili în sectorul instituţional/ comercial, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO de la arderea staţionară a combustibililor fosili în sectorul instituţional/ comercial, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.
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Adecvată

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factori de emisie efectivi COVNM (valorile
utilizate în mod implicit) pentru arderea staţionară a combustibililor în sectorul instituţional/
comercial

kg/TJ

Referința bibliografică

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact
Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi COVNM de la arderea staţionară a combustibililor fosili în sectorul instituţional/ comercial, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tabelul 2.4.1.VIII: Factorii de emisie pentru categoriile 1A4b Sectorul rezidenţial şi 1A4c Sectoarele agricultură/ silvicultură/ piscicultură
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factori de emisie efectivi CO2 , CH4, N2O
pentru arderea staţionară a combustibililor în
sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/ piscicultură

kg/TJ

Factori de emisie efectivi NOx pentru arderea
staţionară a combustibililor în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/ piscicultură
Factori de emisie efectivi CO pentru arderea
staţionară a combustibililor în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/ piscicultură
Factori de emisie efectivi COVNM pentru
arderea staţionară a combustibililor în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/
piscicultură

Referința bibliografică

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 2, Tabelul
2.5, pag. 2.22-2.23.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-9, pag. 1.38.

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014
Tatiana Kirillova

Tabelul 2.4.1.IX: Factorii de emisie pentru categoriile 1B2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale
Tipul factorului

Factori de emisie efectivi CO2 , CH4, N2O,
COVNM pentru emisiile fugitive de la ţiţei şi
gazele naturale

Unitatea de
măsură
Gg/103 m3/an
sau Gg/106
m3/an

Referința bibliografică

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 4, Tabelul
4.2.5, pag. 4.55-4.63.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Serghei Burţev
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE efectivi CO2 , CH4 şi N2O de la arderea staţionară a combustibililor
fosili în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/ piscicultură, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi NOx de la arderea staţionară a combustibililor fosili în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/
piscicultură, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO de la arderea staţionară a combustibililor
fosili în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/ piscicultură, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi COVNM de la arderea staţionară a combustibililor fosili în sectoarele rezidenţial şi agricultură/ silvicultură/
piscicultură, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO2 , CH4, N2O, COVNM de la operaţiuni
cu ţiţei şi gaze naturale, astfel încât s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.1.X: Factorii de emisie pentru categoria Memo Items: Transportul aerian internaţional
Tipul factorului

Factori de emisie efectivi CO2 pentru arderea
mobilă a combustibililor în transportul aerian
internaţional (metodologia de nivelul 1)
Factori de emisie efectivi CH4, N2O şi NOx
pentru arderea mobilă a combustibililor în
transportul aerian internaţional (metodologia
de nivelul 1)
Factori de emisie efectivi CO pentru arderea
mobilă a combustibililor în transportul aerian
internaţional (metodologia de nivelul 1)
Factori de emisie efectivi COVNM pentru
arderea mobilă a combustibililor în transportul
aerian internaţional (metodologia de nivelul 1)
Factori de emisie efectivi CO2, CH4, N2O, NOx,
CO, COVNM şi SO2 pentru arderea mobilă
a combustibililor în transportul aerian internaţional pentru ciclul de decolare/ aterizare
(metodologia de nivelul 2)
Factori de emisie efectivi NOx pentru arderea
mobilă a combustibililor în transportul aerian
internaţional pentru ciclul de zborul de croazieră (metodologia de nivelul 2)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.6.4 pag. 3.64.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.6.5, pag. 3.64.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-10, pag. 1.40.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/TJ

Ghidul CISC 1996 revăzut , Vol. 3, Tabelul
1-11, pag. 1.42.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/LTO

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.6.9, pag. 3.70-3.71.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

kg/LTO

Ghidul CISC 2006, Vol. 2, Cap. 3, Tabelul
3.6.10, pag. 3.72.

Noiembrie 2014
Elena Bîcova

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO2 de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul aerian internaţional, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CH4, N2O şi NOx de la arderea mobilă a
combustibililor în transportul aerian internaţional, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul aerian internaţional, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi COVNM de la arderea mobilă a combustibililor în transportul aerian internaţional, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi CO2, CH4, N2O, NOx, CO, COVNM şi SO2
de la arderea mobilă a combustibililor în transportul aerian
internaţional pentru ciclul decolare / aterizare, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE efectivi NOx de la arderea mobilă a combustibililor
în transportul aerian internaţional pentru ciclul zborul de
croazieră, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit.

2.4.2. Sectorul procese industriale
Tabelele 2.4.2.I-2.4.2.XVIII prezintă factorii de emisie utilizați pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoriile considerate în cadrul sectorului procese industriale. De asemenea, în tabele sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie, explicații referitoare la cât de adecvat este factorul de emisie selectat pentru a estima emisiile de GES, precum și informații despre cum a fost obținut factorul de emisie respectiv.
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.I: Factorii de emisie pentru categoria 2A1 Producerea cimentului
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Factori de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la producerea clincherului
(inclusiv: fracţia CaO, raportul stoichiometric
CO2/CaO, fracţia MgO, raportul stoichiometric
CO2/MgO, fracţia CKD, EFclincher)

Fracţii, rapoarte
stoichiometrice,
kg CO2/ tonă
clincher

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-10.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

S-au utilizat FE cu specific naţional, colectaţi direct de la
sursă, care sunt considerate mai adecvaţi circumstanţelor
naţionale decât valorile utilizate în mod implicit.

Factorul de emisie utilizat la estimarea emisiilor de NOx de la producerea clincherului

kg NOx/ tonă
clincher

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă, ediţia a 3-a, decembrie 2000, B3311-11 şi B3311-12, ic030311.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru FE NOx de la producerea clincherului, astfel încât s-a
folosit valoarea utilizată în mod implicit.

Factorul de emisie utilizat la estimarea emisiilor de SO2 de la producerea cimentului

kg SO2/ tonă
ciment

Ghidul 1996 revăzut (CISC, 1997), Vol. 3,
pag. 2.6.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru FE SO2 de la producerea cimentului, astfel încât s-a
folosit valoarea utilizată în mod implicit.

Tabelul 2.4.2.II: Factorii de emisie pentru categoria 2A2 Producerea varului
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factori de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la producerea varului (inclusiv:
raportul stoichiometric, fracţia CaO, fracţia
MgO, fracţia CaO/CaO.MgO, EFvar)

Fracţii, rapoarte
stoichiometrice,
tone CO2 / tonă
var

Factorii de emisie utiliza ţi la estimarea emisiilor de NOx, CO şi SO2 de la producerea
varului

kg / tonă var

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Tipul factorului
Factori de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi
dolomitei (inclusiv: fracţia purităţii pietrei de
var, fracţia purităţii dolomitei, EFls, EFdol)

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

GBP CISC 2000, subcap. 3.1.2 „Producerea
varului”, Tabelul 3.4, pag. 3.22. Raportul
Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în RM, Cap. 4, Tabelul 4-13.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE CO2 de la producerea varului, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Ghidul EMEP CORINAIR, ediţia a 3-a, 15
februarie 1996, B3312-5, ic030312, Varul.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru FE NOx, CO şi SO2 de la producerea varului, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tabelul 2.4.2.III: Factorii de emisie pentru categoria 2A3 Utilizarea pietrei de var şi dolomitei
Unitatea de
măsură

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Referința bibliografică

Fracţii, kg CO2 Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
/ tonă piatră de emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 2,
var sau dolomită pag. 2.10.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Vladimir Brega
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie CO2 de la utilizarea pietrei de var
şi dolomitei, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.IV: Factorii de emisie pentru categoria 2A4 Utilizarea sodei calcinate
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factor de emisie utilizat la estimarea emisiilor
de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

kg CO2 / tonă
sodă calcinată
utilizată

Referința bibliografică
Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 2,
pag. 2.13.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact
Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Tabelul 2.4.2.V: Factorii de emisie pentru categoria 2A5 Producerea asfaltului pentru acoperiş
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factor de emisie utilizat la estimarea emisiilor
de COVNM de la producerea asfaltului pentru
acoperiş

kg COVNM /
tonă asfalt

Referința bibliografică
Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 2, Tabelul
2-3, pag. 2.9.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Adecvată

Da

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru FE CO2 de la utilizarea sodei calcinate, astfel încât
s-a folosit valoarea utilizată în mod implicit.

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu a fost stabilită valoarea cu specific naţional pentru FE
COVNM de la producerea asfaltului pentru acoperiş, s-a
folosit valoarea utilizată în mod implicit.

Tabelul 2.4.2.VI: Factorii de emisie pentru categoria 2A6 Producerea asfaltului pentru pavarea drumurilor
Tipul factorului

Factor de emisie utilizat la estimarea emisiilor
de COVNM de la producerea asfaltului pentru
pavarea drumurilor (emisii de la suprafaţa
drumurilor)
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de NOx, CO şi SO2 de la producerea
asfaltului pentru pavarea drumurilor (emisii la
uzinele de asfalt)

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

kg / tonă asfalt

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Tabelul
2-4, pag. 2.14.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-21.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

kg / tonă asfalt

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Tabelul
2-4, pag. 2.14.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru factorul de emisie de COVNM de la producerea
asfaltului pentru pavarea drumurilor (emisii de la suprafaţa
drumurilor pavate cu asfalt), astfel încât s-a folosit valoarea
utilizată în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
NOx, CO şi SO2 de la producerea asfaltului pentru pavarea
drumurilor (emisii la uzinele de asfalt), s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.VII: Factorii de emisie pentru categoria 2A7 Altele (producerea sticlei)
Tipul factorului

Factor de emisie utilizat la estimarea emisiilor
de COVNM de la producerea sticlei

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de NOx şi SO2 de la producerea sticlei
plate şi sticlei pentru recipiente

Unitatea de
măsură

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Referința bibliografică

kg / tonă sticlă

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES, volumul 3, Cap. 2.7.3
„Producţia altor produse minerale”, pagina 2.14.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-23.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

kg / tonă sticlă

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă, ediţia a 3-a, iunie 2005,
B3314-20-23 pentru producerea sticlei plate şi
B3314-24-27 pentru producerea sticlei pentru
recipiente, ic030314, Producerea sticlei.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Tabelul 2.4.2.VIII: Factorii de emisie pentru categoria 2A7 Altele (producerea vatei minerale)
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2, CO şi SO2 de la producerea vatei
minerale

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg / tonă vată
minerală

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă, ediţia a 3-a, iunie
2005, B3318-7, ic030318, Vata minerală.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-27.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Adecvată

Da

Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific
naţional pentru factorul de emisie de COVNM de la
producerea sticlei, astfel încât s-a folosit valoarea utilizată în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru
factorii de emisie de NOx şi SO2 de la producerea sticlei
plate şi sticlei pentru recipiente, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie CO2, CO şi SO2 de la producerea
vatei minerale, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

Tabelul 2.4.2.IX: Factorii de emisie pentru categoria 2A7 Altele (producerea cărămizii şi argilei expandate)
Tipul factorului
Factori de emisie utilizaţi la estimarea
emisiilor de CO2 de la producerea cărămizii
şi argilei expandate (inclusiv: fracţia CaO,
raportul stoichiometric CO2/CaO, fracţia MgO,
raportul stoichiometric CO2/MgO, EF)
Factorul de emisie utilizat la estimarea emisiilor de SO2 de la producerea cărămizii albe
(silicate) şi cărămizii roşii

Unitatea de
măsură
Fracţii, rapoarte
stoichiometrice,

kg CO2/ tonă
argilă
kg SO2/ tonă
cărămidă

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-29 (cărămidă) şi
Tabelul 4-33 (argila expandată).

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Ghidul pentru inventarierea emisiilor din
atmosferă EMEP CORINAIR, ediţia a 3-a,
15 februarie 1996, B3319-5, ic030319, Cărămida.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

S-au utilizat factori de emisie cu specific naţional, colectaţi
direct de la sursă, care sunt considerați mai adecvaţi
circumstanţelor naţionale decât valorile utilizate în mod
implicit.

Da

Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru factorul de emisie de SO2 de la producerea cărămizii
albe (silicate) şi cărămizii roşii, astfel încât s-a folosit valoarea utilizată în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.X: Factorii de emisie pentru categoria 2B5 Altele (producerea polietilenei)
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la producerea polietilenei

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg / tonă produs

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea
emisiilor în atmosferă, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B456-1 până la B456-3, pr040506,
Producerea polietilenei.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-46.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Tabelul 2.4.2.XI: Factorii de emisie pentru categoria 2B5 Altele (producerea răşinilor sintetice ABS)
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la producerea răşinilor
sintetice

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg / tonă produs

EMEP CORINAIR Ghidul pentru Inventarierea
Emisiilor în Atmosferă, ediţia 3, 15 februarie
1996, B4515, pr040515, Producerea răşinilor
sintetice.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-48.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Tabelul 2.4.2.XII: Factorii de emisie pentru categoria 2B5 Altele (producerea detergenţilor)
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la producerea detergenţilor

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg / tonă produs

EPA-450/4-90-003, APM, S.U.A., Research
Triangle Park, NC, March 1990.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-50.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie COVNM de la producerea polietilenei de densitate joasă şi înaltă, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie de COVNM de la producerea răşinilor sintetice (ABS), astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de COVNM de la producerea detergenților, s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.XIII: Factorii de emisie pentru categoria 2C1 Producerea oţelului şi laminatelor
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Factori de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la producerea oţelului şi
laminatelor (inclusiv: conţinutul carbonului în
minereul de fier, conţinutul carbonului în fontă,
conţinutul carbonului în oţel, masa carbonului
ce se emite în procesul de ardere a electrozilor, EFoţel, EFfontă)

%,
kg CO2 / tonă
oţel

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea
emisiilor de NOx, CO, COVNM şi SO2 de la
producerea oţelului

Factori de emisie utilizat la estimarea emisiilor
de COVNM de la producerea laminatelor

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

GBP CISC 2000, Cap. 3, pag. 3.26.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

S-au folosit atât factori de emisie utilizaţi în mod implicit, cât
şi parametri cu specific naţional, colectaţi direct de la sursă
sau calculaţi în baza informațiilor colectate la nivel naţional,
considerate mai adecvate circumstanţelor naţionale.

grame/ tonă oţel

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), 2.C.1 Producerea
oţelului, 040207 – Producerea oţelului în EAF.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-59.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie NOx, CO, COVNM şi SO2 de la
producerea oţelului, astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

grame/ tonă
laminate

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), 2.C.1 Producerea
oţelului, 040208 - Producerea laminatelor în
EAF.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-59.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

Da

Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru factorul de emisie de COVNM de la producerea
laminatelor, astfel încât s-a folosit valoarea utilizată în mod
implicit.

Adecvată

Tabelul 2.4.2.XIV: Factorii de emisie pentru categoria 2D2 Producerea pâinii, altor produse alimentare şi băuturilor alcoolice
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la producerea pâinii şi altor
produse alimentare

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la producerea băuturilor
alcoolice

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg/ tonă produs

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea
emisiilor în atmosferă, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B465-5, pr040605, Producerea
pâinii şi altor produse alimentare.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-63.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega

kg/ hl

EMEP CORINAIR Ghidul pentru inventarierea
emisiilor în atmosferă, ediţia a 3-a, 15 februarie 1996, B466-5, pr040606.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-65.

Noiembrie 2014
Vladimir Brega
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie de COVNM de la producerea pâinii
şi altor produse alimentare, astfel încât s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie de COVNM de la producerea
băuturilor alcoolice, astfel încât s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.XV: Factorii de emisie pentru categoria 2F1 Echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Referința bibliografică

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

<http://www.epa.gov/ozone/snap/refrigerants/
Compoziţia agenţilor frigorifici utilizaţi preponrefblend.html>,
derent în Republica Moldova (R-134a,R-404a, Pondere procenRaportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
R-407a, R-407b, R-407c, R-407d, R-408a,
tu-ală, %
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
R-410a, R-507)
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-70.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Compoziţia agenţilor frigorifici utilizaţi preponderent în Republica Moldova este disponibilă în diverse surse electronice,
inclusiv pe site-ul web al Agenţiei de Protecţie a Mediului a
SUA.

Ponderea diferitor agenţi frigorifici încorporaţi
în echipamentul frigorific şi de condiţionare a
aerului importat în Republica Moldova
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor
de HFCs de la echipamentul frigorific şi de
condiţionare a aerului (inclusiv: încărcătura cu
freon (Eicharge); perioada de viaţă a echipamentului; pierderi în % din încărcătura iniţială cu
freon; procentul din încărcătura iniţială cu freon
rămasă la scoaterea din exploataţie a echipamentului; eficienţa recuperării freonului după
scoaterea din exploatare a echipamentului)

%

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-71.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Ponderea diferitor agenţi frigorifici încorporaţi în echipamentul frigorific şi de condiţionare a aerului importat în Republica
Moldova este o informaţie subiectivă, prezentată de către
reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti a Frigotehniştilor din RM.

kg,
ani
%

Ghidul Bunelor Practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC, 2000),
Cap. 3 „Procese industriale”, Tabelul 3.22 de
la pag. 3.106; Tabelul 3.23 de la pag. 3.110;
şi Tabelul 3.24 de la pag. 3.112.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-74 şi Tabelul 4-78.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

S-au folosit atât factori de emisie utilizaţi în mod implicit, cât
şi parametri cu specific naţional, prezentaţi de către reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti a Frigotehniştilor din Republica
Moldova, consideraţi mai adecvaţi circumstanţelor naţionale.

Tabelul 2.4.2.XVI: Factorii de emisie pentru categoria 2F2 Spume expandate
Tipul factorului

FE utilizaţi la estimarea emisiilor de HFCs
de la spumele expandate (durata de viaţă a
produsului, pierderile de HFCs din primul an,
pierderile anuale de HFCs)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

ani
%

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 3 „Procese industriale”, Tabelul
3.17, pag. 3.96.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 4, Tabelul 4-85.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie HFCs de la spumele expandate, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit disponibile în Ghidul
bunelor practici în managementul incertitudinilor şi inventarierea naţională a emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000).

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.2.XVII: Factorii de emisie pentru categoria 2F4 Aerosoli presurizaţi dozaţi
Tipul factorului

Factorul de emisie utilizat la estimarea
emisiilor de HFCs de la aerosolii presurizaţi
dozaţi (cantitatea propulsantului HFC emisă
în atmosferă)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

%

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 3 „Procese industriale”, pag. 3.85.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Tabelul 2.4.2.XVIII: Factorii de emisie pentru categoria 2F8 Echipament electric
Tipul factorului
FE utilizaţi la estimarea emisiilor de PFCs
şi SF6 de la echipamentul electric (perioada
de viaţă a echipamentului electric; pierderile
anuale de gaz izolator folosit ca dielectric
(elegaz) la întrerupătoarele electrice de înaltă
tensiune)

Unitatea de
măsură

ani
%

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Referința bibliografică

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 3 „Procese industriale”, pag. 3.57.

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu a fost stabilită deocamdată valoarea cu specific naţional
pentru factorul de emisie HFCs de la aerosolii presurizaţi dozaţi,
astfel încât s-a folosit valoarea utilizată în mod implicit disponibilă în GBP în managementul incertitudinilor şi inventarierea
naţională a emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC, 2000).

Da

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional
pentru factorii de emisie PFCs şi SF6 de la echipamentul
electric, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit disponibile în GBP în managementul incertitudinilor
şi inventarierea naţională a emisiilor de gaze cu efect de
seră (CISC, 2000).

Da

2.4.3. Sectorul solvenții și utilizarea altor produse
Tabelele 2.4.3.I-2.4.3.X prezintă factorii de emisie utilizați pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoriile considerate în cadrul sectorului solvenții
și utilizarea altor produse. De asemenea, în tabele sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie, explicații referitor la cât de adecvat este
factorul de emisie selectat pentru a estima emisiile de GES, precum și informații despre cum a fost obținut factorul de emisie respectiv.
Tabelul 2.4.3.I: Factorii de emisie pentru categoria 3A Aplicarea vopselelor
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la aplicarea vopselelor

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

grame / kg vopsele aplicate

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor
din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.d
„Aplicarea vopselelor” (clasificatorul NFR), Tabelele 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9,
3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15 şi 3-16, pag.
17-25.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific naţional pentru factorii de emisie de COVNM de la aplicarea
vopselelor, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la aplicarea vopselelor (conţinutul de carbon şi solvenţi în diferite tipuri de
produse)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul
A3-2, pag. A39. Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria
de surse 2.D.3.d „Aplicarea vopselelor” (clasificatorul NFR),Tabelul 2-1, pag. 9.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Tabelul 2.4.3.II: Factorii de emisie pentru categoria 3B Degresarea şi curăţarea chimică
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la degresarea şi curăţarea
chimică
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la degresarea şi curăţarea
chimică (conţinutul de carbon şi solvenţi în
diferite tipuri de produse)

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu au fost stabilite deocamdată valorile cu specific
naţional pentru factorii de emisie de CO2 de la aplicarea
vopselelor, astfel încât s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

Da

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

grame / kg

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor
din atmosferă (2013), Categoria de surse 2.D.3.e
„Degresarea chimică” (clasificatorul NFR), Tabelele 3-1, 3-2, 3-3 şi 3-5, pag. 8, 10 şi 12. Categoria de surse 2.D.3.f „Curăţarea uscată” (clasificatorul NFR), Tabelele 3-1 şi 3-2, pag. 6 şi 8.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
COVNM de la degresarea şi curăţarea chimică, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3, Tabelul
A3-2, pag. A39.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
CO2 de la degresarea şi curăţarea chimică, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tabelul 2.4.3.III: Factorii de emisie pentru categoria 3C Producerea şi procesarea produselor chimice

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la producerea şi procesarea produselor chimice

grame / kg

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse
2.D.3.g „Producerea şi prelucrarea produselor
chimice” (clasificatorul NFR), Tabelele 3-1,
3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10,
3-11, 3-12 şi 3-13, pag. 15-22.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
COVNM de la producerea şi procesarea produselor chimice,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

FE utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la
producerea şi procesarea produselor chimice
(conţinutul de carbon şi solvenţi în diferite
tipuri de produse)

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tipul factorului

2 - 74

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.3.IV: Factorii de emisie pentru categoria 3D1 Tipărirea hârtiei
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

FE utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM
de la tipărirea hârtiei

kg / tonă cerneală

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse
2.D.3.h „Tipărirea hârtiei” (conform nomenclatorului NFR), Tabelul 3-1, pag. 11.

FE utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de
la tipărirea hârtiei (conţinutul de carbon şi
solvenţi în diferite tipuri de produse)

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact
Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță
Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Tabelul 2.4.3.V: Factorii de emisie pentru categoria 3D2 Utilizarea menajeră a solvenţilor
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la utilizarea menajeră a
solvenţilor
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la utilizarea menajeră a solvenţilor (conţinutul de carbon şi solvenţi în diferite
tipuri de produse)

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie COVNM de la tipărirea hârtiei, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de CO2 de la tipărirea hârtiei, astfel încât s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

kg / persoană
/ an

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2013), Categoria de surse
2.D.3.a „Utilizarea menajeră a solvenţilor”,
subcap. 3.24, pag. 9.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
COVNM de la utilizarea menajeră a solvenţilor, s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
CO2 de la utilizarea menajeră a solvenţilor, s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Tabelul 2.4.3.VI: Factorii de emisie pentru categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase)
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la alte utilizări ale solvenţilor (extracţia uleiului vegetal din seminţe
oleaginoase)
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor
(extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase) (conţinutul de carbon şi solvenţi în
diferite tipuri de produse)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg/tonă seminţe

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă (2013), Categoria
de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor”
(nomenclatorul NFR), SNAP 060404, Tabelul
3-4, pag. 15.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
COVNM de la alte utilizări ale solvenţilor (extracţia uleiului
vegetal din seminţe oleaginoase), s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor (extracţia uleiului vegetal din seminţe oleaginoase), s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.3.VII: Factorii de emisie pentru categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (cleiuri şi alte produse utilizate ca adezivi)
Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

FE utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM
de la alte utilizări ale solvenţilor (cleiuri şi alte
produse utilizate ca adezivi)

kg/tonă clei

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă (2013), Categoria
de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor”
(nomenclatorul NFR), SNAP 060405, Tabelul
3-11, pag. 19.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
COVNM de la alte utilizări ale solvenţilor (cleiuri şi alte
produse utilizate ca adezivi), s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

FE utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de
la alte utilizări ale solvenţilor (cleiuri şi alte
produse utilizate ca adezivi) (conţinutul de
carbon şi solvenţi în diferite tipuri de produse)

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru FE
CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor (cleiuri şi alte produse
utilizate ca adezivi), s-au folosit valorile utilizate în mod
implicit.

Tipul factorului

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Tabelul 2.4.3.VIII: Factorii de emisie pentru categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (deparafinarea automobilelor noi)
Tipul factorului

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de COVNM de la alte utilizări ale solvenţilor (deparafinarea automobilelor noi)
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor
(deparafinarea automobilelor noi) (conţinutul
de carbon şi solvenţi în diferite tipuri de
produse)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg / auto-mobil

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă (2013), Categoria
de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor”
(nomenclatorul NFR), SNAP 060409, Tabelul
3-9, pag. 18.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

%

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Tabelul 2.4.3.IX: Factorii de emisie pentru categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (arderea tutunului)
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de NOx, CO şi COVNM de la alte utilizări
ale solvenţilor (arderea tutunului)

grame / tonă
tutun

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă (2013), Categoria
de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor”
(nomenclatorul NFR), SNAP 060602, Tabelul
3-14, pag. 21.

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de COVNM de la alte utilizări ale solvenţilor (deparafinarea automobilelor noi), s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor (deparafinarea automobilelor noi), s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de NOx, CO şi COVNM de la alte utilizări ale
solvenţilor (arderea tutunului), s-au folosit valorile utilizate în
mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului
Factorii de emisie utilizaţi la estimarea emisiilor de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor
(arderea tutunului) (conţinutul de carbon şi
solvenţi în diferite tipuri de produse)

Unitatea de
măsură

%

Referința bibliografică

Raportul Naţional de Inventariere al Ungariei
pentru perioada 1985-2009, Anexa A3.3,
Tabelul A3-2, pag. A39.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact
Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor (arderea
tutunului), s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

Tabelul 2.4.3.X: Factorii de emisie pentru categoria 3D3 Alte utilizări ale solvenţilor (utilizarea N2O în anestezie)
Tipul factorului

Factorul de emisie utilizat la estimarea emisiilor de N2O de la utilizarea N2O în anestezie în
calitate de gaz ilariant

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg / tonă

Ghidul EMEP/EEA pentru inventarierea
emisiilor din atmosferă (2013), Categoria
de surse 2.D.3.i „Altă utilizare a solvenţilor”
(nomenclatorul NFR), SNAP 0605 (http://
www.eea.europa.eu//publications/emep-eeaguidebook-2013).

Noiembrie 2014
Anatolie Tărîță

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Nu a fost stabilită valoarea cu specific naţional pentru factorul de emisie N2O de la utilizarea N2O în anestezie), s-a
folosit valoarea utilizată în mod implicit.

2.4.4. Sectorul agricultură
Tabelele 2.4.4.I-2.4.4.III prezintă factorii de emisie utilizați pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoriile considerate în cadrul sectorului
agricultură. De asemenea, în tabele sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie, explicații referitoare la cât de adecvat este factorul de
emisie selectat pentru a estima emisiile de GES, precum și informații despre cum a fost obținut factorul de emisie respectiv.
Tabelul 2.4.4.I: Factorii de emisie pentru categoria 4A Fermentarea enterică
Tipul factorului

FE utilizaţi în mod implicit pentru ţări din diferite regiuni folosiţi la estimarea emisiilor de CH4
de la categoria 4A „Fermentarea enterică”
(pentru suine, cabaline, asine şi iepuri)
FE utilizaţi în mod implicit pentru ţări din
diferite regiuni folosiţi la estimarea emisiilor de
CH4 de la categoria 4A „Fermentarea enterică” (pentru taurine, ovine şi caprine)

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

kg CH4/cap/an

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelul
10.10, pag. 10.28 (pentru ovine, caprine,
suine, cabaline şi asine), respectiv Tabelul
10.11, pag. 10.29 (pentru taurine).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

kg CH4/cap/an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-22 (pentru taurine) şi Tabelul 6-23 (pentru ovine şi caprine).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de CH4 de la fermentarea enterică pentru categorii
de animale precum: suinele, cabalinele, asinele, iepurii, s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit (calculate conform
unei metodologii de nivelul 1).

Da

Pentru taurine, ovine şi caprine au fost calculaţi (conform
unei metodologii de nivel 2) factorii de emisie cu specific
naţional, consideraţi a fi mai adecvaţi circumstanţelor naţionale ale RM

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.4.4.II: Factorii de emisie pentru categoria 4B Managementul dejecţiilor animaliere
Tipul factorului

FE utilizaţi în mod implicit pentru ţări din diferite regiuni folosiţi la estimarea emisiilor de CH4
de la categoria 4B „Managementul dejecţiilor
animaliere” (pentru ovine, caprine, cabaline,
asine, păsări domestice şi iepuri)
FE utilizaţi în mod implicit pentru ţări din diferite regiuni folosiţi la estimarea emisiilor de CH4
de la categoria 4B „Managementul dejecţiilor
animaliere” (pentru taurine şi suine)

Ponderea diferitor sisteme de management al
dejecţiilor animaliere aplicate în RM

Valorile factorilor de conversie a metanului
(MCF) pentru diferite categorii de animale
şi sisteme de management a dejecţiilor
animaliere

Excreţia medie anuală a azotului calculată
pentru principalele categorii de animale şi
păsări domestice

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

kg CH4/cap/an

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelul
10.14, pag. 10.38 (pentru taurine şi suine),
respectiv Tabelul 10.15, pag. 10.40 (pentru
ovine, caprine, cabaline, asine, păsări domestice) şi Tabelul 10.16, pag. 10.41 (pentru
iepuri şi animalele cu blană).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

kg CH4/cap/an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-35 (pentru taurine
şi suine).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

MS%

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelele
10A-4, 10A-5, 10A-7 şi 10A-8 (pentru valorile
utilizate în mod implicit).
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-34 (pentru valorile
cu specific naţional).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

%

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelele
10A-4, 10A-5, 10A-7 şi 10A-8 (pentru valorile
utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

kg N/cap/an

Ghidul CISC 2006, Volumul 4, Cap. 10,
Tabelul 10.19, pagina 10.59 şi Tabelul 10A9, pagina 10.82 (pentru valorile utilizate în
mod implicit pentru ţările din regiunea Europei
de Est).
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-41(pentru valorile
cu specific naţional).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

EF3 sau factorul de emisie de N2O direct
pentru sistemul S de management al dejecţiilor animaliere

kg N2O-N / kg N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelul
10.21, pag. 10.62 (valori utilizate în mod
implicit).

Frac GasMS sau procentul azotului din dejecţiile
animaliere, care se volatilizează sub formă de
NH3 şi NOx în cadrul sistemului S de management al dejecţiilor

%

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelul
10.22, pag. 10.65 (valori utilizate în mod
implicit).
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Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Nu au fost stabilite valorile cu specific naţional pentru factorii
de emisie de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere
pentru categorii de animale precum: ovinele, caprinele,
cabalinele, asinele, păsările domestice şi iepurii, astfel
încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit (calculate
conform unei metodologii de nivelul 1).

Da

Pentru taurine şi suine au fost calculaţi (conform unei metodologii de nivel 2) factorii de emisie cu specific naţional,
consideraţi a fi mai adecvaţi circumstanţelor naţionale ale
RM.

Da

Ponderea diferitor sisteme de management a dejecţiilor
animaliere aplicate în RM se bazează pe informaţii cu specific naţional, considerate a fi mai adecvate circumstanţelor
naţionale decât valorile utilizate în mod implicit.

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru factorii
de conversie a metanului pentru diferite categorii de animale
şi sisteme de management al dejecţiilor animaliere, s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

Da

Valorile excreţiei medii anuale a azotului pentru principalele
categorii de animale şi păsări domestice au fost calculate în
baza informaţiilor cu specific naţional, considerate a fi mai
adecvate circumstanţelor naţionale decât valorile utilizate în
mod implicit.

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru EF3 sau
factorul de emisie de N2O direct pentru sistemul S de management al dejecţiilor animaliere, s-au folosit valorile utilizate
în mod implicit.

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru Frac
, s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.
GasMS

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

FracLeachMS sau procentul azotului din dejecţiile
animaliere de la categoria de animale T,
pierdut ca urmare a levigării şi spălării din sol
pe durata păstrării dejecţiilor animaliere în
stare solidă şi lichidă

%

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.56
(valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru Frac
, s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.
LeachMS

FracLossMS sau pierderile totale de azot în
cadrul diferitor sisteme de management al
dejecţiilor animaliere S

%

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, Tabelul
10.23, pag. 10.67 (valori utilizate în mod
implicit).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru Frac
, s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.
LossMS

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 10, pag. 10.57
(valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Sergiu Coşman

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru EF5,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

FE5 sau factorul de emisie pentru emisiile de
de N2O indirect de la levigarea şi spălarea
azotului

kg N2O-N / kg
NH3-N+NOx-N

Tabelul 2.4.4.III: Factorii de emisie pentru categoria 4D Solurile agricole

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Tipul factorului

Unitatea de
măsură

EF1 sau factorul de emisie utilizat pentru a
calcula emisiile de N2O de la aplicarea în sol
a îngrăşămintelor chimice azotate şi îngrăşămintelor organice

kg N2O-N/kg N
aplicat

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.1, pag. 11.11 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru EF1,
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

EF3 (PRP) sau factorul de emisie utilizat pentru
a calcula emisiile fr N2O de la încorporarea
în sol a dejecţiilor animaliere în procesul
păşunatului

kg N2O-N / kg N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.1, pag. 11.11 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru EF3 (PRP),
astfel încât s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

DRY sau fracţia de substanţă uscată (s.u.) în
recolta de bază obţinută de la cultura T

tone s.u. / tone
recoltă

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.2, pag. 11.17 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru fracţia
de substanţă uscată (s.u.) în recolta de bază, astfel încât
s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

RAG (T) sau raportul dintre reziduurile agricole
de la suprafaţa solului către producţia vegetală de bază a culturii T

t.s.u.AG(T) / t.s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.2, pag. 11.17 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Au fost calculate şi valori cu specific naţional pentru RAG (T),
în baza informaţiilor cu specific naţional furnizate de către
specialiştii Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie
a Solului „Nicolae Dimo”.

t.s.u.BG(T) ./ t.s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.2, pag. 11.17 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Da

Au fost calculate şi valori cu specific naţional pentru RBG (T),
în baza informaţiilor cu specific naţional furnizate de către
specialiştii Institutului de pedologie, agrochimie şi protecţie a
solului „Nicolae Dimo”.

RBG (T) sau raportul dintre reziduurile agricole
subterane la producţia vegetală de bază a
culturii T

Referința bibliografică
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Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului
FracRemove (T) sau fracţia reziduurilor agricole
evacuată de pe câmp şi utilizată în alte
scopuri
PCR sau conţinutul azotului în reziduurile
vegetale agricole

k6 sau coeficientul folosirii azotului din reziduurile vegetale agricole

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

%

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-62.

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

A fost identificată în baza opiniei de expert - prof. Valerian
Cerbari, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a
Solului „Nicolae Dimo”.

% s.a.

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-63.

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

PCR sau conţinutul azotului în reziduurile vegetale agricole
a fost identificat din datele de literatură, fiind evaluate atât
surse naţionale, cât şi internaţionale.

%

Banaru A. (2002), Îndrumări metodice perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile. MAIA / ICPA „Nicolae
Dimo”. Activitatea realizată în carul Proiectului
TACIS FDMOL 9901 „Suport pentru Dezvoltarea Învăţământului, Cercetării şi Serviciilor
de Consultanţă în Agricultură”. Chişinău,
2002. 23 p.

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

k6 sau coeficientul folosirii azotului din reziduurile vegetale
agricole a fost identificat în literatura naţională de specialitate.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, pag. 11.16
(valoarea utilizată în mod implicit pentru terenurile arabile este 10, marja: 8-15; conform.

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Raportul dintre C şi N din substanţele organice (humusul)
din solurile din RM a fost identificat în sursele de referinţă
naţionale (Krupenikov, 1967; Krupenikov, Gonenco, 1984;
Banaru, 2002), raportul C/N este egal cu 10.7, marja: 10.111.3.

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru Frac GASF
sau fracţia azotului din îngrăşămintele chimice azotate care
se volatilizează sub formă de NH3 şi NOx, s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.

R sau raportul dintre carbonul şi azotul din
substanţele organice (humusul) din sol (R
= C / N)

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Frac GASF sau fracţia azotului din îngrăşămintele chimice azotate care se volatilizează sub
formă de NH3 şi NOx

t NH3-N + NOxN/t N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.3, pag. 11.24 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Frac GAMS sau fracţia de azot din dejecţiile
animaliere care se volatilizează sub formă de
NH3 şi NOx

t NH3-N + NOxN /t N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.3, pag. 11.24 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru Frac
sau fracţia de azot din dejecţiile animaliere care se
GAMS
volatilizează sub formă de NH3 şi NOx, s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.

Frac LEACH sau fracţia azotului din sol care se
pierde în urma levigării şi spălării azotului
aplicat cu îngrăşămintele chimice azotate şi
cele organice

kg N / kg N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.3, pag. 11.24 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru Frac LEAsau fracţia azotului din sol care se pierde în urma levigării
CH
şi spălării azotului aplicat cu îngrăşămintele chimice azotate
şi cele organice, s-au folosit valorile utilizate în mod implicit.

EF4 sau factorul de emisie de N2O indirect în
urma depunerilor atmosferice al azotului în sol
şi sistemele acvatice

N2O-N/t per t
NH4-N şi NOx-N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.3, pag. 11.24 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru EF4
sau factorul de emisie de N2O indirect în urma depunerilor
atmosferice ale azotului în sol şi sistemele acvatice, s-au
folosit valorile utilizate în mod implicit.

EF5 sau factorul de emisie N2O indirect pentru
azotul din solul supus levigării sau spălării

t N2O-N / t N

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul
11.3, pag. 11.24 (valori utilizate în mod implicit).

Noiembrie 2014
Ion Bacean

Adecvată

Da

Nu au fost stabilite valori cu specific naţional pentru EF5 sau
factorul de emisie de N2O indirect pentru azotul din solul
supus levigării sau spălării, astfel încât s-au folosit valorile
utilizate în mod implicit.
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Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
2.4.5. Sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură
În procesul de calculare a emisiilor/ reducerilor de GES pe Sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură, pe
lângă datele iniţiale/ de referinţă (suprafețe, volume etc.), sunt utilizați şi un şir de coeficienţi relevanți/ factori de emisie (creşteri anuale de biomasă, densitatea lemnului, cota carbonului în biomasă etc.). Majoritatea factorilor de emisie au proveniență națională, oferind posibilitatea de a efectua inventarul
conform nivelului doi, practic nefiind necesară aplicarea coeficienţilor/ valorilor utilizate în mod implicit (cu excepția factorilor pentru emisii de non-CO2 provenite de la arderea masei vegetale lemnoase). Concomitent, pentru asigurarea unei calități corespunzătoare a inventarului GES este necesar ca coeficienții/
indicatorii respectivi să fie supuși periodic unei proceduri de actualizare/ verificare.
Tabelele 2.4.5.I-2.4.5.III prezintă factorii de emisie/ sechestrare utilizați pentru a calcula emisiile/ sechestrările de GES provenite de la categoriile considerate
în cadrul sectorului folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură. De asemenea, în tabele sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie/ sechestrare, explicații referitoare la cât de adecvat este factorul de emisie/ sechestrare selectat pentru a estima emisiile/ sechestrările de GES, precum și informații despre cum a fost obținut factorul de emisie/ sechestrare respectiv.
Tabelul 2.4.5.I: Factorii de emisie/sechestrare pentru categoria 5A Terenuri silvice
Tipul factorului

Creşteri medii curente

Densitatea lemnului

Coeficientul de extensiune a biomasei
pentru creşterile curente, BEF1

Unitatea de
măsură

m3/ha

Referința bibliografică

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-11.

Raportul Naţional de Invent masă constan- tariere, 1990-2013, Surse
tă / m3 volum pe de emisii şi sechestrare în
picior
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-11.

adimen-sional

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-11.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Adecvată

2 - 81

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru
condiții naționale: Украинское лесоустроительное предприятие: Лесной фонд
Молдавской ССР по учету на 1.01.1988, Ирпень, 1988; Raportul naţional cu
privire la starea fondului forestier al Republicii Moldova, 199;, Осадчев В.Г.,
Иванков П.Т.; Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria arborilor şi arboretelor
din România, 1972; Швиденко А.З., Савич Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные
материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987;
Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul
liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003.

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru condiții
naționale: Осадчев В.Г., Иванков П.Т., Серговски П.С. и др. (1955), Справочник
по деревообработке (для цехов ширпотреба лесхозов). Москва, 1955; Raportul
de încercare a mostrelor din material lemnos, Centrul de încercări şi certificare a
mobilierului şi articolelor din lemn, 2003. Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A.,
Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul liniei de bază a proiectului „Conservarea
solurilor în Moldova”, 2003.

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru condiții
naționale: Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et
al.: Studiul liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003;
Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria arborilor şi arboretelor din România,
1972; Швиденко А.З., Савич Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные материалы
для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Coeficientul de extensiune a biomasei
pentru volumul recoltat, BEF2

Coeficienţii de corelaţie tulpină cu
coronament – sistem radicular

Ponderea carbonului în biomasă

Ponderea biomasei rămase în pădure
pentru descompunere

Pierderi medii din creşterile curente din
cauza dăunătorilor forestieri

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

adimen-sional

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-11.

adimen-sional

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-12.

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-12.

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-12.

t/ha/an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Tabelul 7-12 şi Anexa 3-4.4

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată
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Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru condiții
naționale: Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et
al.: Studiul liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003;
Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria arborilor şi arboretelor din România,
1972; Швиденко А.З., Савич Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные материалы
для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987.

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru condiții
naționale: Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria arborilor şi arboretelor din
România, 1972; Швиденко А.З., Савич Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные
материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987;
Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul
liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003.

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru condiții
naționale: Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et
al.: Studiul liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003;
Ванин С. И. (1949), Древесиноведение. Москва.

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru condiții
naționale: Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et
al.: Studiul liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003;
Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria arborilor şi arboretelor din România,
1972; Швиденко А.З., Савич Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные материалы
для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987.

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru
condiții naționale: Украинское лесоустроительное предприятие: Лесной фонд
Молдавской ССР по учету на 1.01.1988, Ирпень, 1988; Raportul naţional cu
privire la starea fondului forestier al Republicii Moldova, 199;, Осадчев В.Г.,
Иванков П.Т.; Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria arborilor şi arboretelor
din România, 1972; Швиденко А.З., Савич Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные
материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987;
Kapp G., Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul
liniei de bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003; Приложение
4 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523 „Руководство по локализации и
ликвидации очагов вредных организмов”.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului
Indicii dendrometrici medii ai principalelor speciilor de arbori din cadrul
fondului forestier al RM (inclusiv: clasa
medie de producţie a diferitor specii,
consistenţa medie, volumul mediu la 1
ha păduri în m3, volumul mediu la 1 ha
arborete exploatabil în m3, creşterea
medie totală în mii m3, creşterea medie
la 1 ha pădure în m3)

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

m3

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013, Surse
de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7,
Anexa 3-4.1.

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru
condiții naționale: Украинское лесоустроительное предприятие: Лесной фонд
Молдавской ССР по учету на 1.01.1988, Ирпень, 1988; Raportul naţional cu privire la starea fondului forestier al Republicii Moldova, 1997; Швиденко А.З., Савич
Ю.Н. (1987), Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины
и Молдавии. Киев. „Урожай”, 1987.

Cf sau coeficientul de ardere a masei
vegetale

kg GES / t s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4,
Cap. 2, Tabelul 2.6, pag.
2.48-2.49.

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în cea mai recentă îndrumare metodologică
(Ghidul CISC 2006).

MB • Cf sau valoarea absolută a produsului, în cazul incendiilor spontane

t s.u./ha

Ghidul CISC 2006, Vol. 4,
Cap. 2, Tabelul 2.4, pag.
2.45-2.46.

Noiembrie 2014
Ion Talmaci

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în cea mai recentă îndrumare metodologică
(Ghidul CISC 2006).

Gef sau factorii de emisie utilizaţi în
mod implicit

kg/t s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4,
Cap. 2, Tabelul 2.5, pag.
2.47.

Noiembrie 2014
|Ion Talmaci

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în cea mai recentă îndrumare metodologică
(Ghidul CISC 2006).

Tabelul 2.4.5.II: Factorii de emisie/sechestrare pentru categoria 5B Terenuri agricole lucrate
Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

G sau creşterile anuale de biomasă (inclusiv: perdele forestiere
de protecţie, alte tipuri de vegetaţie forestieră, plantaţii de viţăde-vie, livezi, arbori din grădini
individuale)

t C/an/ha

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-19.

Noiembrie 2014
Victor Sfeclă

Adecvată

Da

L sau volumul anual de biomasă
recoltat (inclusiv: plantaţii de viţă
de vie, livezi, arbori din grădini
individuale)

t C/an/ha

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-11.

Noiembrie 2014
Victor Sfeclă

Adecvată

Da

tone s.u. / tone
recoltă

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul 11.2, pag. 11.17 (valori utilizate în mod
implicit).

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

DRY sau fracţia de substanţă
uscată (s.u.) în recolta de bază
obţinută de la cultura T

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
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Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Au fost calculaţi conform surselor de date naţionale și/sau aplicabile pentru
condiții naționale: Украинское лесоустроительное предприятие, (1988),
Лесной фонд Молдавской ССР по учету на 1.01.1988. Ирпень, 1988; Gh.
Vdovîi, D. Galupa şi a. (1997), Raportul naţional cu privire la starea fondului
forestier al Republicii Moldova, Giurgiu V., Decei I., Armăşescu S. Biometria
arborilor şi arboretelor din România, 1972; Kapp G., Velsen-Zerweck
M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul liniei de bază a
proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003.
Nu au fost stabilite deocamdată valori cu specific naţional pentru DRY sau
fracţia de substanţă uscată (s.u.) în recolta de bază, astfel încât s-au folosit
valorile utilizate în mod implicit.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

RAG (T) sau raportul dintre reziduurile agricole de la suprafaţa solului
către producţia vegetală de bază
a culturii T

t.s.u.AG(T) / t.s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul 11.2, pag. 11.17 (valori utilizate în mod
implicit).

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Au fost calculate şi valori cu specific naţional pentru RAG (T), în baza informaţiilor cu specific naţional furnizate de către specialiştii Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. Nicolaev N., Boincean
B., Sidorov M., Vanicovici Gh., Colţun V. (2006), Agrotehnica. Ministerul
Educaţiei şi Tineretului – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006, P. 298.

RBG (T) sau raportul dintre reziduurile agricole subterane la producţia
vegetală de bază a culturii T

t.s.u.BG(T) ./ t.s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, Tabelul 11.2, pag. 11.17 (valori utilizate în mod
implicit).

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Au fost calculate şi valori cu specific naţional pentru RBG (T), în baza informaţiilor cu specific naţional furnizate de către specialiştii Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”.

FracRemove (T) sau fracţia reziduurilor
agricole evacuată de pe câmp şi
utilizată în alte scopuri

%

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 6, Tabelul 6-62.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

A fost identificată în baza opiniei de expert – prof. Valerian Cerbari, Institutul
de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”.

k1 sau coeficient de humificare a
resturilor vegetale

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.1.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Rusu M., Mărghitaş M., Oroian I., Mihăilescu
T., Dumitraş A. (2005), Tratat de Agrochimie. Bucureşti, Editura „Ceres”,
2005. 672 p.

Coeficientul de trecere de la
humus la carbon

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.1.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în
literatura ştiinţifică de specialitate. Аринушкина Е.В. Руководство по
химическому анализу почв. Москва, Издательство МГУ, 1961. C. 136.

k2 sau coeficientul de humificare a
îngrăşămintelor organice

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.2.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru A. (2003), Călăuză pentru utilizarea
îngrăşămintelor organice. ACSA, Proiectul Băncii Mondiale RISP „Investiţii şi
Servicii Rurale” şi Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2003, 52 p.

kg/t

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.3.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru A. (2003), Călăuză pentru utilizarea
îngrăşămintelor organice. ACSA, Proiectul Băncii Mondiale RISP „Investiţii şi
Servicii Rurale” şi Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2003, 52 p.

% s.a.

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.4.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în
literatura ştiinţifică de specialitate.

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru, A. et al. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău,
2002. 23 p.

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru, A. et al. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002.
23 p.

Tipul factorului

k3(T) sau coeficient de export al
azotului cu producţia vegetală a
culturii T
PSN sau ponderea procentuală a
azotului în îngrăşămintele chimice
comercializate
k4 sau coeficientul de folosire
a azotului din îngrăşămintele
chimice

PON sau ponderea procentuală
a azotului în îngrăşămintele
organice

%

% s.a.

Banaru, A. et al. (2002).

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.5.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari
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Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

%

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.5.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Coeficienţii de conversie a datelor
de activitate privind utilizarea
diferitor forme de deşeuri organogene în gunoi de grajd cu aşternut

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.6.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

PCR sau conţinutul azotului în
reziduurile vegetale agricole

% s.a.

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.7.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

%

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.7.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

kg N / tonă
producţie

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.8.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

%

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.8.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul 3-4.5.9.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare
în RM, Cap. 7, Anexa 3-4.5, Tabelul
3-4.5.10.

Tipul factorului

k5 sau coeficienţii medii de folosire
a azotului din îngrăşămintele
organice

k6 sau coeficientul folosirii azotului
din reziduurile vegetale agricole

k7(T) sau coeficienţii de fixare
a azotului simbiotic de către
cultura T

k8(T) sau coeficienţii de export
al azotului simbiotic de către
cultura T
r1 sau coeficientul care exprimă
dependenţa mineralizării humusului de compoziţia granulometrică a
solului
r2 sau coeficientul care exprimă
dependenţa mineralizării humusului în funcţie de tehnologia aplicată culturilor agricole

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

2 - 85

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru, A. et al. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002.
23 p.

Adecvată

Da

Au fost identificaţi în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru, A. et al. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002.
23 p.

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru A. (2002), Îndrumări metodice perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile. MAIA /
ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002. 23 p.

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru A. (2002), Îndrumări metodice perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile. MAIA /
ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002. 23 p.

Da

Au fost identificaţi în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în
literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru A. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002.
23 p.

Da

Au fost identificaţi în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în
literatura ştiinţifică de specialitate. Banaru A. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002.
23 p.

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Лыков А.М. К методике
расчётного определения гумусного баланса почвы в
интенсивном земледелии. Известия Тимирязевской
Сельскохозяйственной Академии, 1979. Выпуск 6, с. 14-20.

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura ştiinţifică de specialitate. Лыков А.М. К методике
расчётного определения гумусного баланса почвы в
интенсивном земледелии. Известия Тимирязевской
Сельскохозяйственной Академии, 1979. Выпуск 6, с. 14-20.

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Adecvată

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
Unitatea de
măsură

Tipul factorului

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Referința bibliografică

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

(R = C / N)

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 11, pag.
11.16 (valoarea utilizată în mod implicit
pentru terenurile arabile este 10, marja:
8-15.

R sau raportul dintre C şi N din substanţele organice (humusul) din solurile
din RM a fost identificat în sursele de referinţă naţionale, raportul C/N
este egal cu 10.7, marja: 10.1-11.3. Banaru A. (2002), Îndrumări metodice
perfecţionate pentru determinarea bilanţului humusului în solurile arabile.
MAIA / ICPA „Nicolae Dimo”. Proiectul TACIS FDMOL 9901. Chişinău, 2002.
23 p.

Cf sau coeficientul de ardere a masei vegetale

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 2, Tabelul
2.6, pag. 2.48-2.49.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în cea mai recentă îndrumare
metodologică elaborată de către CISC (Ghidul CISC 2006).

R sau raportul dintre carbonul şi
azotul din substanţele organice
(humusul) din sol

raport

MB • Cf sau valoarea absolută a
produsului, în cazul arderii miriştii

t s.u./ha

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 2, Tabelul
2.4, pag. 2.45-2.46.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în cea mai recentă îndrumare
metodologică. (Ghidul CISC 2006).

Gef sau factorii de emisie utilizaţi în
mod implicit

kg/t s.u.

Ghidul CISC 2006, Vol. 4, Cap. 2, Tabelul
2.5, pag. 2.47.

Noiembrie 2014
Valerian Cerbari

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în cea mai recentă îndrumare
metodologică elaborată de către CISC (Ghidul CISC 2006).

Tabelul 2.4.5.III: Factorii de emisie/sechestrare pentru categoria 5C Pajişti
Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Ggrasses sau creşterile
medii anuale de
biomasă în vegetaţia
ierboasă

t MC / ha / an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în RM, Cap. 7,
Tabelul 7-29.

Noiembrie 2014
Aliona Miron

Adecvată

Da

Au fost identificaţi în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura
de specialitate, precum și rapoartele ICAS (2014) cu privire la inventarierea pajiștilor
din cadrul Parcului Național Orhei.

Fracţia C în biomasă

fracţie

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-31.

Noiembrie 2014
Aliona Miron

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura de
specialitate.

Volumul de C după
conversiunea în pajişti

t C / ha / an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-31.

Noiembrie 2014
Aliona Miron

Adecvată

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura de
specialitate.

Da

A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura de
specialitate: Украинское лесоустроительное предприятие, (1988), Лесной фонд
Молдавской ССР по учету на 1.01.1988. Ирпень, 1988; Gh. Vdovîi, D. Galupa şi
a. (1997), Raportul naţional cu privire la starea fondului forestier al RM; Kapp G.,
Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul liniei de
bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003.

Tipul factorului

Volumul de C până la
conversiunea în pajişti

t C / ha / an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-31.

Noiembrie 2014
Aliona Miron

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

2 - 86

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Volumul anual de C
în urma unui an de la
conversiune

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

t C / ha / an

Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 7, Tabelul 7-31.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Aliona Miron

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de referință
A fost identificat în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura de
specialitate: Укаинское лесоустроительное предприятие, (1988), Лесной фонд
Молдавской ССР по учету на 1.01.1988. Ирпень, 1988; Gh. Vdovîi, D. Galupa şi
a. (1997), Raportul naţional cu privire la starea fondului forestier al RM; Kapp G.,
Velsen-Zerweck M., Horst A., Horn L., Galupa D. Talmaci I. et al.: Studiul liniei de
bază a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, 2003.

2.4.6. Sectorul deșeuri
Tabelele 2.4.6.I-2.4.6.II prezintă factorii de emisie utilizați pentru a calcula emisiile de GES provenite de la categoriile considerate în cadrul sectorului deșeuri.
De asemenea, în tabele sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie, explicații referitoare la cât de adecvat este factorul de emisie selectat pentru a estima emisiile de GES, precum și informații despre cum a fost obținut factorul de emisie respectiv.
Tabelul 2.4.6.I: Factorii de emisie pentru categoria 6A Depozite de deşeuri menajere solide
Tipul factorului

MCF sau factorul de corecţie a metanului

DOC sau carbonul organic degradabil
(fracţie)

DOCF sau fracţia DOC disimilat

Unitatea de
măsură

fracţie

Referința bibliografică
Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Tabelul 5.1, pag. 5.9.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

Gg C/Gg MSW

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.9.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-9.

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

fracţie

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.9.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-10.

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

2 - 87

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Adecvată

Adecvată

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

A fost utilizat factorul de corecţie a metanului disponibil în Ghidul
Bunelor Practici (CISC, 2000).

Da

În RM, valorile fracţiei DOC au fost deduse în baza datelor de
activitate cu specific naţional (analiza morfologică a DMS), prin
utilizarea „MSW Learning Tool” elaborat de Universitatea din
Florida (1996), în baza rezultatelor experienţelor de laborator
efectuate de către Morton Barlaz (1987, 1997) şi Chandler, Van
Soest (1980).

Da

În Republica Moldova, valorile fracţiei DOCf au fost deduse în
baza datelor de activitate cu specific naţional, prin utilizarea
„MSW Learning Tool” elaborat de Universitatea din Florida (1996)
în baza rezultatelor experienţelor de laborator efectuate de către
Morton Barlaz (1987, 1997) şi Chandler, Van Soest (1980).

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

F sau fracţia CH4 în biogaz (după volum)

A=(1-e ) / k sau factorul de normalizare
-k

k sau constanta ratei de generare a
metanului, 1/an

OX sau factorul de oxidare a metanului

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

fracţie

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Tabelul 5.1, pag. 5.10.
Raportul Naţional de Inventariere, 1990-2013,
Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-11.

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

factor

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Tabelul 5.1, pag. 5.6.

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

constantă

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.6-5.7.

factor

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.10.

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

Da

Rezultatele măsurărilor efectuate la nivel naţional denotă
concentraţii ale CH4 de circa 53-66% şi ale CO2 de circa 16-20%
(Ţugui, Duca, Țăranu et al., 2005). Ca urmare a cercetărilor
efectuate cu privire la identificarea compoziţiei biogazului la
depozitele de DMS din ţară, a fost stabilit că raportul mediu între
CH4 şi CO2 este de circa 60:40.

Adecvată

Da

A fost utilizat factorul de normalizare (care corectează sumarea
datelor pentru anii precedenţi) calculat de către experţi DEPA la
rampa de depozitare a deşeurilor de la Ţânţăreni, care este egală
cu 0.934.

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

Adecvată

Da

A fost utilizată constanta ratei de generare a metanului calculată
de către experţi DEPA la rampa de depozitare a deşeurilor de la
Ţânţăreni, care este egală cu 0.139.

Noiembrie 2014
Tatiana Țugui

Adecvată

Da

A fost utilizat factorul de oxidare a metanului disponibil în Ghidul
Bunelor Practici (CISC, 2000).

Adecvată

Tabelul 2.4.6.II: Factorii de emisie pentru categoria 6B Tratarea apelor uzate
Tipul factorului

D ind sau componenta organică
degradabilă în apele uzate provenite
de la diferite ramuri industriale

Unitatea de
măsură

kg CCO/m3

Referința bibliografică

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Tabelul 5.4, pag. 5.22.
Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-20.

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

2 - 88

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
A fost identificată în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura de specialitate: Mircea Gh. Negulescu et al. (1968),
Epurarea apelor uzate industriale. Editura Tehnică, Bucureşti 1968;
СЭВ. ВНИИ ВОДГЕО ГОССТРОЙ ССР (1982), Укрупненные
нормы по водоснабжению и водоотведению для разных отраслей
промышленности, Москва, 1982; Канализация населенных мест
и промпредприятий. Справочник проектировщика. Стройиздат.
Москва, 1981.

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor

Tipul factorului

Unitatea de
măsură

Referința bibliografică

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință

m3/t

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Tabelul 5.4, pag. 5.22.
Raportul Naţional de Inventariere, 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în
Republica Moldova, Cap. 8, Tabelul 8-20.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost identificată în baza informaţiilor cu specific naţional disponibile în literatura de specialitate. Mircea Gh. Negulescu et al. (1968),
Epurarea apelor uzate industriale. Editura Tehnică, Bucureşti 1968;
СЭВ. ВНИИ ВОДГЕО ГОССТРОЙ ССР (1982), Укрупненные
нормы по водоснабжению и водоотведению для разных отраслей
промышленности, Москва, 1982; Канализация населенных мест
и промпредприятий. Справочник проектировщика. Стройиздат.
Москва, 1981.

B sau cantitatea specifică de CCO
evacuate în reţeaua publică de
canalizare

grame CBO/
cap/zi

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Boxa 5.1, pag. 5.16.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Valoarea utilizată în mod implicit este de 60 g CBO/cap/zi (CISC, 2000);
în Republica Moldova a fost utilizată o valoare cu specific naţional, 75 g
CBO/cap/zi (SNIP 2.04.03.85).

EFi sau factorul de emisie a metanului

grame CH4/
grame CBO

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, Boxa 5.1, pag. 5.16.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost utilizat factorul de emisie a metanului disponibil în Ghidul Bunelor
Practici (CISC, 2000).Valoarea utilizată în mod implicit 0.6.

Ddom sau componenta organică
degradabilă în apele uzate menajere

kg CBO/mii
locuitori/an

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 6,
Tabelul 6-5, pag. 6.23.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost utilizat factorul de emisie a metanului disponibil în Ghidul 1996
revăzut pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997).
Valoarea utilizată în mod implicit pentru ţările din fosta URSS este
18250 kg CBO/mii locuitori/an.

kg CH4/kg CBO
kg CH4/kg CCO

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.17, 5.20, 5.24.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

Au fost utilizaţi coeficienţii disponibili în GBP CISC 2000.Valorile utilizate în mod implicit sunt 0.6 kg CH4/kg CBO şi/sau 0.25 kg CH4/kg CCO.

factor

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.17-5.18.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost calculat factorul de conversie a metanului pentru sistemele de
tratare a apelor uzate şi nămolului din RM. Valoarea calculată este
egală cu 0.8.

fracţie

Ghidul bunelor practici în managementul
incertitudinilor şi inventarierea naţională a
emisiilor de gaze cu efect de seră (CISC,
2000), Cap. 5, pag. 5.18.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost determinată fracţia de epurare a apelor uzate prin metoda anaerobă. În RM, valoarea acestei fracţii este de 20%.

EF6 sau factorul de emisie N2O

kg N2O-N/kg N
nămol

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 6,
pag. 6.28.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost utilizat factorul de emisie disponibil în Ghidul 1996 revăzut pentru
inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997). Valoarea utilizată în mod implicit este 0.01 kg N2O-N/kg N nămol.

Frac NPR sau fracţia azotului în
proteine

kg N / kg proteine

Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 6,
pag. 6.28.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Adecvată

Da

A fost utilizată valoarea fracţiei disponibilă în Ghidul 1996 revăzut
pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997). Valoarea
utilizată în mod implicit este 0.16 kg N/ kg proteine.

W ind sau cantitatea apelor uzate
formate per unitate de producţie
industrială

Boi sau capacitatea maximă de
producere a metanului în apele
uzate şi nămol
MCFx sau factorul de conversie a
metanului pentru sistemele de tratare a apelor uzate şi nămolului
WSix sau fracţia de epurare a apelor
uzate prin metoda anaerobă
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Unitatea de
măsură

Tipul factorului
[44/28] sau raportul stoichiometric
între conţinutul azotului în N2O-N
şi N2O.

raport

Data obținerii
informației și
persoana de
contact

Referința bibliografică
Ghidul 1996 revăzut pentru inventarierea
emisiilor naţionale de GES, Vol. 3, Cap. 6,
pag. 6.28.

Noiembrie 2014
Tamara Guvir

Procedura aplicată
Sunt toți factorii
de QA/QC:
introduși corect?
adecvată / neadecDa / Nu
vată / necunoscută
Adecvată

Da

Argumentați de ce acest factor este considerat a fi adecvat
circumstanțelor naționale. Oferiți surse de referință
A fost utilizat raportul stoichiometric disponibil în Ghidul 1996 revăzut
pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES (CISC, 1997).

2.5. Incertitudini
Tabelele de mai jos oferă informații privind incertitudinea asociată cu emisiile/sechestrările provenite de la categoriile-cheie și non-cheie. Mai multe
informații privind sursa incertitudinilor pentru fiecare categorie pot fi găsite în capitolele sectoriale ale Raportului Naţional de Inventariere, 1990-2013. Surse
de emisii şi sechestrare în Republica Moldova (2015).
Tabelul 2.5.1: Incertitudini combinate pentru categorii de surse și sechestrare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate pentru anul 2013, prezentate ca procent din emisiile totale
naţionale în anul de raportare
Codul CISC

Categoria de surse

Valoarea emisiilor/ seches- Nivelul incertitudinii combinate
trărilor în anul 2013 (Gg prezentată ca procent din emisiile
CO2 Eq.)
totale naţionale în anul 2013 (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

GES

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

CO2

Da

3,308.1821

1.8363

3,247.4332

3,368.9310
1.3735

1A1

Industria energetică

1A1

Industria energetică

CH4

Nu

1.3734

0.0054

1.3733

1A1

Industria energetică

N2O

Nu

4.3651

0.0172

4.3643

4.3658

1A2

Industria producătoare şi construcţii

CO2

Da

607.6708

0.3373

605.6211

609.7206

1A2

Industria producătoare şi construcţii

CH4

Nu

0.6760

0.0027

0.6760

0.6760

1A2

Industria producătoare şi construcţii

N2O

Nu

1.4119

0.0056

1.4118

1.4119

1A3

Transporturi

CO2

Da

1,835.2651

1.0187

1,816.5688

1,853.9615

1A3

Transporturi

CH4

Nu

6.7267

0.0213

6.7253

6.7281

1A3

Transporturi

N2O

Nu

35.1848

0.1388

35.1360

35.2336

1A4

Alte sectoare

CO2

Da

1,945.5770

1.0800

1,924.5656

1,966.5885

1A4

Alte sectoare

CH4

Nu

88.1695

0.3478

87.8629

88.4762

1A4

Alte sectoare

N2O

Nu

16.7922

0.0660

16.7811

16.8033

1A5

Altele

CO2

Nu

30.3317

0.0168

30.3266

30.3368

1A5

Altele

CH4

Nu

0.0009

0.0000

0.0009

0.0009

1A5

Altele

N2O

Nu

0.0862

0.0003

0.0862

0.0862

1B2

Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale

CO2

Nu

2.1589

0.0060

2.1588

2.1590

1B2

Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale

CH4

Da

520.6450

1.4450

513.1216

528.1683

1B2

Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale

N2O

Nu

0.0053

0.0000

0.0053

0.0053
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Codul CISC

Categoria de surse

GES

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor/ seches- Nivelul incertitudinii combinate
trărilor în anul 2013 (Gg prezentată ca procent din emisiile
CO2 Eq.)
totale naţionale în anul 2013 (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

2.A.1

Producerea cimentului

CO2

Da

476.9147

0.1350

476.2710

477.5585

2.A.2

Producerea varului

CO2

Nu

4.0523

0.0026

4.0522

4.0524

2.A.3

Utilizarea pietrei de var şi dolomitei

CO2

Nu

14.3708

0.0178

14.3682

14.3734

2.A.4

Utilizarea sodei calcinate

CO2

Nu

15.5217

0.0184

15.5188

15.5245

2.A.7

Altele: producerea vatei minerale

CO2

Nu

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
15.6946

2.A.7

Altele: producerea cărămizii şi argilei expandate

CO2

Nu

15.6916

0.0195

15.6885

2.C.1

Producerea oţelului

CO2

Nu

3.1441

0.0014

3.1441

3.1442

2.F.1

Echipament frigorific şi de condiţionare a aerului

HFC

Da

96.9365

0.3853

96.5630

97.3100

2.F.2

Spume expandate

HFC

Nu

45.1716

0.1982

45.0820

45.2611

2.F.4

Aerosoli

HFC

Nu

0.0791

0.0003

0.0791

0.0791

2.F.8

Echipament electric

PFC

Nu

0.0273

0.0001

0.0273

0.0273

2.F.8

Echipament electric

SF6

Nu

0.6803

0.0027

0.6803

0.6803

3.A.1

Lacuri şi vopsele dizolvate într-un mediu neapos

CO2

Nu

19.6123

0.0393

19.6046

19.6200

3.A.1

Lacuri şi vopsele dizolvate într-un mediu apos

CO2

Nu

0.8445

0.0033

0.8445

0.8446

3.B

Degresarea chimică şi curăţarea uscată

CO2

Nu

29.9961

0.0485

29.9815

30.0107

3.C

Procesarea produselor din poliuretan

CO2

Nu

0.4113

0.0010

0.4113

0.4113

3.C

Procesarea produselor din polistiren

CO2

Nu

0.7209

0.0018

0.7209

0.7210

3.C

Procesarea produselor din cauciuc

CO2

Nu

0.0016

0.0000

0.0016

0.0016

3.C

Fabricarea produselor farmaceutice

CO2

Nu

2.6841

0.0054

2.6839

2.6842

3.C

Producerea lacurilor şi vopselelor

CO2

Nu

0.4021

0.0008

0.4021

0.4021

3.C

Producerea şi restabilirea anvelopelor

CO2

Nu

0.0332

0.0001

0.0332

0.0332

3.C

Producerea încălţămintei

CO2

Nu

0.3958

0.0008

0.3958

0.3958

3.D.1

Tipărirea hârtiei şi utilizarea cernelurilor de imprimat

CO2

Nu

0.3936

0.0008

0.3936

0.3936

3.D.2

Utilizarea menajeră a solvenţilor

CO2

Nu

8.5495

0.0337

8.5466

8.5524

3.D.3

Extracţia uleiului din seminţele oleaginoase

CO2

Nu

0.1233

0.0003

0.1233

0.1233

3.D.3

Utilizarea cleiului şi altor substanţe adezive

CO2

Nu

2.3936

0.0048

2.3935

2.3938

3.D.3

Deparafinarea automobilelor noi

CO2

Nu

0.0295

0.0001

0.0295

0.0295

3.D.3

Arderea tutunului

CO2

Nu

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

3.D.3

Utilizarea N2O în anestezie

N2O

Nu

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.A.1

Fermentarea enterică: taurine

CH4

Da

379.4545

0.5370

377.4168

381.4922

4.A.3

Fermentarea enterică: ovine

CH4

Da

107.4261

0.1520

107.2628

107.5894
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Codul CISC

Categoria de surse

GES

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor/ seches- Nivelul incertitudinii combinate
trărilor în anul 2013 (Gg prezentată ca procent din emisiile
CO2 Eq.)
totale naţionale în anul 2013 (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

4.A.4

Fermentarea enterică: caprine

CH4

Nu

18.8883

0.0267

18.8833

18.8934

4.A.6

Fermentarea enterică: cabaline

CH4

Nu

17.3769

0.0431

17.3694

17.3844

4.A.7

Fermentarea enterică: asine

CH4

Nu

0.4500

0.0011

0.4500

0.4500

4.A.8

Fermentarea enterică: suine

CH4

Nu

14.0012

0.0348

13.9963

14.0060

4.A.10

Fermentarea enterică: iepuri

CH4

Nu

3.6699

0.0097

3.6696

3.6703

4.B.1

Managementul dejecţiilor: taurine

CH4

Nu

18.9426

0.0333

18.9363

18.9489

4.B.3

Managementul dejecţiilor: taurine

CH4

Nu

2.8922

0.0072

2.8920

2.8924

4.B.4

Managementul dejecţiilor: ovine

CH4

Nu

0.3742

0.0009

0.3742

0.3742

4.B.6

Managementul dejecţiilor: caprine

CH4

Nu

1.5060

0.0037

1.5059

1.5061

4.B.7

Managementul dejecţiilor: cabaline

CH4

Nu

0.0342

0.0001

0.0342

0.0342

4.B.8

Managementul dejecţiilor: asine

CH4

Nu

22.6344

0.0397

22.6255

22.6434

4.B.9

Managementul dejecţiilor: suine

CH4

Nu

7.5849

0.0200

7.5834

7.5864

4.B.10

Managementul dejecţiilor: păsări domestice

CH4

Nu

0.4976

0.0012

0.4976

0.4976

4.B.11a

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O direct

Nu

75.2788

0.1869

75.1381

75.4195

4.B.11b

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O direct

Nu

68.7634

0.1707

68.6460

68.8808

4.B.11c

Managementul dejecţiilor: ovine

N2O direct

Nu

16.0582

0.0399

16.0518

16.0646

4.B.11d

Managementul dejecţiilor: caprine

N2O direct

Nu

13.1103

0.0325

13.1060

13.1146

4.B.11e

Managementul dejecţiilor: cabaline

N2O direct

Nu

0.2231

0.0006

0.2231

0.2231

4.B.11f

Managementul dejecţiilor: asine

N2O direct

Nu

56.5303

0.1403

56.4509

56.6096

4.B.11g

Managementul dejecţiilor: suine

N2O direct

Nu

74.9153

0.1973

74.7675

75.0631

4.B.11h

Managementul dejecţiilor: păsări domestice

N2O direct

Nu

23.7736

0.0626

23.7588

23.7885

4.B.12a

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O indirect

Nu

14.5805

0.0866

14.5679

14.5931

4.B.12b

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O indirect

Nu

11.1741

0.0664

11.1666

11.1815

4.B.12c

Managementul dejecţiilor: ovine

N2O indirect

Nu

2.6095

0.0206

2.6089

2.6100

4.B.12d

Managementul dejecţiilor: caprine

N2O indirect

Nu

2.1304

0.0168

2.1301

2.1308

4.B.12e

Managementul dejecţiilor: cabaline

N2O indirect

Nu

0.0363

0.0003

0.0363

0.0363

4.B.12f

Managementul dejecţiilor: asine

N2O indirect

Nu

14.0047

0.0832

13.9930

14.0163

4.B.12g

Managementul dejecţiilor: suine

N2O indirect

Nu

18.5493

0.1114

18.5286

18.5699

4.B.12h

Managementul dejecţiilor: păsări domestice

N2O indirect

Nu

3.8632

0.0307

3.8620

3.8644

4.D.1a

Aplicarea îngrăşămintelor minerale azotate

N2O direct

Da

205.1115

0.1258

204.8536

205.3694

4.D.1b

Aplicarea îngrăşămintelor organice

N2O direct

Nu

1.1621

0.0023

1.1621

1.1622
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Codul CISC

Categoria de surse

GES

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor/ seches- Nivelul incertitudinii combinate
trărilor în anul 2013 (Gg prezentată ca procent din emisiile
CO2 Eq.)
totale naţionale în anul 2013 (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES în anul
2013 (Gg CO2 Eq.)

4.D.1c

Depozitarea urinei şi dejecţiilor pe terenurile de păşunat

N2O direct

Nu

40.7834

0.2264

40.6911

40.8757

4.D.1d

Returnarea în sol a reziduurilor agricole

N2O direct

Nu

111.5439

0.2232

111.2948

111.7929

4.D.1e

Mineralizarea azotului în solurile agricole

N2O direct

Da

549.4030

1.0996

543.3619

555.4440

4.D.2a

Depunerea atmosferică a azotului volatilizat

N2O indirect

Nu

26.1645

0.3400

26.0755

26.2534

4.D.2b

Spălarea şi levigarea azotului în solurile agricole

N2O indirect

Nu

201.2231

2.6491

195.8925

206.5537

5.A.1

Terenuri silvice care rămân ca terenuri silvice

CO2

Da

-1,887.6165

-3.7779

-1,958.9278

-1,816.3051

5.A.1

Emisii de non-CO2 de la incendiile de pădure

CH4

Nu

0.9128

0.0023

0.9128

0.9129

5.A.1

Emisii de non-CO2 de la incendiile de pădure

N2O

Nu

0.7454

0.0030

0.7454

0.7455

5.B.1

Terenuri agricole prelucrate acoperite cu vegetaţie
lemnoasă (plantaţii multianuale)

CO2

Da

-483.4705

-1.0219

-488.4112

-478.5299

5.B.2

Terenuri agricole prelucrate, schimbări anuale în rezervele de carbon din solurile minerale

CO2

Da

3,728.9563

4.1398

3,574.5859

3,883.3267

5.B.1

Emisii de non-CO2 de la arderea miriștii

CH4

Nu

0.0564

0.0001

0.0564

0.0564

5.B.1

Emisii de non-CO2 de la arderea miriștii

N2O

Nu

0.0216

0.0001

0.0216

0.0216

5.C.1

Pajişti care rămân ca pajişti

CO2

Da

-1,461.3867

-2.0681

-1,491.6103

-1,431.1630

5.C.2

Terenuri convertite în pajişti

CO2

Nu

4.1664

0.0103

4.1659

4.1668

6.A.1

Depozite DMS administrate

CH4

Da

590.1795

1.0360

584.0655

596.2935

6.A.2

Depozite DMS neadministrate

CH4

Da

340.2676

0.7555

337.6968

342.8383

6.A.3

Depozite DMS – deşeuri industriale

CH4

Da

413.4471

1.1702

408.6089

418.2853

6.B.2

Tratarea apelor uzate

CH4

Da

136.4857

0.3388

136.0232

136.9481

6.B.2

Tratarea apelor uzate

N2O

Nu

85.4174

0.2249

85.2253

85.6095

12,738.7123

7.5489

11,777.0774

13,700.3471

EMISII TOTALE NETE

Tabelul 2.5.2: Incertitudini introduse în tendinţa emisiilor totale naţionale pentru categorii de surse și sechestrare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate pentru anul 2013
Codul CISC

Categoria de surse

GES

Categoriecheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor / sechestrărilor în anul 2013 (Gg
CO2 Eq.)

CO2

Da

3,308.1821

0.7579

3,283.1098

3,333.2544
1.3735

Incertitudini introduse în tendinţa
emisiilor totale naţionale (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

1A1

Industria energetică

1A1

Industria energetică

CH4

Nu

1.3734

0.0024

1.3734

1A1

Industria energetică

N2O

Nu

4.3651

0.0174

4.3643

4.3658

1A2

Industria producătoare şi construcţii

CO2

Da

607.6708

0.1159

606.9666

608.3751

1A2

Industria producătoare şi construcţii

CH4

Nu

0.6760

0.0001

0.6760

0.6760

1A2

Industria producătoare şi construcţii

N2O

Nu

1.4119

0.0005

1.4118

1.4119
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Codul CISC

Categoria de surse

GES

Categoriecheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor / sechestrărilor în anul 2013 (Gg
CO2 Eq.)

Incertitudini introduse în tendinţa
emisiilor totale naţionale (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

1A3

Transporturi

CO2

Da

1,835.2651

0.3522

1,828.8019

1,841.7284

1A3

Transporturi

CH4

Nu

6.7267

0.0024

6.7266

6.7269

1A3

Transporturi

N2O

Nu

35.1848

0.0066

35.1825

35.1871

1A4

Alte sectoare

CO2

Da

1,945.5770

0.3778

1,938.2263

1,952.9278

1A4

Alte sectoare

CH4

Nu

88.1695

0.0180

88.1537

88.1854

1A4

Alte sectoare

N2O

Nu

16.7922

0.0087

16.7907

16.7937

1A5

Altele

CO2

Nu

30.3317

0.0064

30.3297

30.3336

1A5

Altele

CH4

Nu

0.0009

0.0000

0.0009

0.0009

1A5

Altele

N2O

Nu

0.0862

0.0001

0.0862

0.0862

1B2

Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale

CO2

Nu

2.1589

0.0024

2.1588

2.1589

1B2

Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale

CH4

Da

520.6450

0.5269

517.9018

523.3881

1B2

Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale

N2O

Nu

0.0053

0.0000

0.0053

0.0053

2.A.1

Producerea cimentului

CO2

Da

476.9147

0.0545

476.6549

477.1746

2.A.2

Producerea varului

CO2

Nu

4.0523

0.0028

4.0522

4.0525

2.A.3

Utilizarea pietrei de var şi dolomitei

CO2

Nu

14.3708

0.0273

14.3669

14.3747

2.A.4

Utilizarea sodei calcinate

CO2

Nu

15.5217

0.0088

15.5203

15.5230

2.A.7

Altele: producerea vatei minerale

CO2

Nu

0.0000

0.0004

0.0000

0.0000

2.A.7

Altele: producerea cărămizii şi argilei expandate

CO2

Nu

15.6916

0.0089

15.6902

15.6930

2.C.1

Producerea oţelului

CO2

Nu

3.1441

0.0004

3.1441

3.1441

2.F.1

Echipament frigorific şi de condiţionare a aerului

HFC

Da

96.9365

0.1324

96.8081

97.0648

2.F.2

Spume expandate

HFC

Nu

45.1716

0.0737

45.1383

45.2049

2.F.4

Aerosoli

HFC

Nu

0.0791

0.0001

0.0791

0.0791

2.F.8

Echipament electric

PFC

Nu

0.0273

0.0000

0.0273

0.0273

2.F.8

Echipament electric

SF6

Nu

0.6803

0.0009

0.6803

0.6803

3.A.1

Lacuri şi vopsele dizolvate într-un mediu neapos

CO2

Nu

19.6123

0.0055

19.6113

19.6134

3.A.1

Lacuri şi vopsele dizolvate într-un mediu apos

CO2

Nu

0.8445

0.0003

0.8445

0.8446

3.B

Degresarea chimică şi curăţarea uscată

CO2

Nu

29.9961

0.0073

29.9939

29.9983

3.C

Procesarea produselor din poliuretan

CO2

Nu

0.4113

0.0003

0.4113

0.4113

3.C

Procesarea produselor din polistiren

CO2

Nu

0.7209

0.0006

0.7209

0.7210

3.C

Procesarea produselor din cauciuc

CO2

Nu

0.0016

0.0003

0.0016

0.0016

3.C

Fabricarea produselor farmaceutice

CO2

Nu

2.6841

0.0018

2.6840

2.6841

3.C

Producerea lacurilor şi vopselelor

CO2

Nu

0.4021

0.0002

0.4021

0.4021
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Categoria de surse

GES

Categoriecheie?
[Da sau Nu]

3.C

Producerea şi restabilirea anvelopelor

CO2

Nu

0.0332

0.0000

0.0332

0.0332

3.C

Producerea încălţămintei

CO2

Nu

0.3958

0.0004

0.3958

0.3958

3.D.1

Tipărirea hârtiei şi utilizarea cernelurilor de imprimat

CO2

Nu

0.3936

0.0001

0.3936

0.3936

3.D.2

Utilizarea menajeră a solvenţilor

CO2

Nu

8.5495

0.0074

8.5489

8.5501

3.D.3

Extracţia uleiului din seminţele oleaginoase

CO2

Nu

0.1233

0.0001

0.1233

0.1233

3.D.3

Utilizarea cleiului şi altor substanţe adezive

CO2

Nu

2.3936

0.0009

2.3936

2.3937

3.D.3

Deparafinarea automobilelor noi

CO2

Nu

0.0295

0.0000

0.0295

0.0295

3.D.3

Arderea tutunului

CO2

Nu

0.0001

0.0000

0.0001

0.0001

3.D.3

Utilizarea N2O în anestezie

N2O

Nu

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.A.1

Fermentarea enterică: taurine

CH4

Da

379.4545

0.1558

378.8632

380.0458

4.A.3

Fermentarea enterică: ovine

CH4

Da

107.4261

0.0445

107.3783

107.4739

4.A.4

Fermentarea enterică: caprine

CH4

Nu

18.8883

0.0099

18.8864

18.8902

4.A.6

Fermentarea enterică: cabaline

CH4

Nu

17.3769

0.0112

17.3750

17.3789

4.A.7

Fermentarea enterică: asine

CH4

Nu

0.4500

0.0003

0.4500

0.4500

4.A.8

Fermentarea enterică: suine

CH4

Nu

14.0012

0.0070

14.0002

14.0021

4.A.10

Fermentarea enterică: iepuri

CH4

Nu

3.6699

0.0029

3.6698

3.6700

4.B.1

Managementul dejecţiilor: taurine

CH4

Nu

18.9426

0.0183

18.9392

18.9461

4.B.3

Managementul dejecţiilor: taurine

CH4

Nu

2.8922

0.0015

2.8922

2.8923

4.B.4

Managementul dejecţiilor: ovine

CH4

Nu

0.3742

0.0003

0.3742

0.3742

4.B.6

Managementul dejecţiilor: caprine

CH4

Nu

1.5060

0.0010

1.5060

1.5060

4.B.7

Managementul dejecţiilor: cabaline

CH4

Nu

0.0342

0.0000

0.0342

0.0342

4.B.8

Managementul dejecţiilor: asine

CH4

Nu

22.6344

0.0152

22.6310

22.6379
7.5852

Codul CISC

Valoarea emisiilor / sechestrărilor în anul 2013 (Gg
CO2 Eq.)

Incertitudini introduse în tendinţa
emisiilor totale naţionale (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

4.B.9

Managementul dejecţiilor: suine

CH4

Nu

7.5849

0.0046

7.5845

4.B.10

Managementul dejecţiilor: păsări domestice

CH4

Nu

0.4976

0.0003

0.4976

0.4976

4.B.11a

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O direct

Nu

75.2788

0.0601

75.2336

75.3241

4.B.11b

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O direct

Nu

68.7634

0.0331

68.7407

68.7862

4.B.11c

Managementul dejecţiilor: ovine

N2O direct

Nu

16.0582

0.0130

16.0561

16.0603

4.B.11d

Managementul dejecţiilor: caprine

N2O direct

Nu

13.1103

0.0081

13.1092

13.1114

4.B.11e

Managementul dejecţiilor: cabaline

N2O direct

Nu

0.2231

0.0002

0.2231

0.2231

4.B.11f

Managementul dejecţiilor: asine

N2O direct

Nu

56.5303

0.0647

56.4937

56.5668

4.B.11g

Managementul dejecţiilor: suine

N2O direct

Nu

74.9153

0.0478

74.8795

74.9512

4.B.11h

Managementul dejecţiilor: păsări domestice

N2O direct

Nu

23.7736

0.0187

23.7692

23.7781
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Codul CISC

Categoria de surse

GES

Categoriecheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor / sechestrărilor în anul 2013 (Gg
CO2 Eq.)

Incertitudini introduse în tendinţa
emisiilor totale naţionale (±%)

Nivelul inferior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

Nivelul superior al valorii
emisiilor de GES (Gg
CO2 Eq.)

4.B.12a

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O indirect

Nu

14.5805

0.0354

14.5753

14.5857

4.B.12b

Managementul dejecţiilor: taurine

N2O indirect

Nu

11.1741

0.0094

11.1730

11.1751

4.B.12c

Managementul dejecţiilor: ovine

N2O indirect

Nu

2.6095

0.0063

2.6093

2.6096

4.B.12d

Managementul dejecţiilor: caprine

N2O indirect

Nu

2.1304

0.0036

2.1303

2.1305

4.B.12e

Managementul dejecţiilor: cabaline

N2O indirect

Nu

0.0363

0.0001

0.0363

0.0363

4.B.12f

Managementul dejecţiilor: asine

N2O indirect

Nu

14.0047

0.0448

13.9984

14.0109

4.B.12g

Managementul dejecţiilor: suine

N2O indirect

Nu

18.5493

0.0161

18.5463

18.5523

4.B.12h

Managementul dejecţiilor: păsări domestice

N2O indirect

Nu

3.8632

0.0073

3.8629

3.8635

4.D.1a

Aplicarea îngrăşămintelor minerale azotate

N2O direct

Da

205.1115

0.0396

205.0304

205.1926

4.D.1b

Aplicarea îngrăşămintelor organice

N2O direct

Nu

1.1621

0.0143

1.1620

1.1623

4.D.1c

Depozitarea urinei şi dejecţiilor pe terenurile de păşunat

N2O direct

Nu

40.7834

0.0779

40.7516

40.8152

4.D.1d

Returnarea în sol a reziduurilor agricole

N2O direct

Nu

111.5439

0.0417

111.4974

111.5903

4.D.1e

Mineralizarea azotului în solurile agricole

N2O direct

Da

549.4030

0.3387

547.5421

551.2638

4.D.2a

Depunerea atmosferică a azotului volatilizat

N2O indirect

Nu

26.1645

0.0820

26.1430

26.1859

4.D.2b

Spălarea şi levigarea azotului în solurile agricole

N2O indirect

Nu

201.2231

0.7301

199.7541

202.6921

5.A.1

Terenuri silvice care rămân ca terenuri silvice

CO2

Da

-1,887.6165

1.7846

-1,853.9294

-1,921.3035

5.A.1

Emisii de non-CO2 de la incendiile de pădure

CH4

Nu

0.9128

0.0007

0.9128

0.9128

5.A.1

Emisii de non-CO2 de la incendiile de pădure

N2O

Nu

0.7454

0.0009

0.7454

0.7454

5.B.1

Terenuri agricole prelucrate acoperite cu vegetaţie
lemnoasă (plantaţii multianuale)

CO2

Da

-483.4705

0.4598

-481.2475

-485.6935

5.B.2

Terenuri agricole prelucrate, schimbări anuale în rezervele de carbon din solurile minerale

CO2

Da

3,728.9563

1.8023

3,661.7481

3,796.1645

5.B.1

Emisii de non-CO2 de la arderea miriștii

CH4

Nu

0.0564

0.0005

0.0564

0.0564

5.B.1

Emisii de non-CO2 de la arderea miriștii

N2O

Nu

0.0216

0.0003

0.0216

0.0216

5.C.1

Pajişti care rămân ca pajişti

CO2

Da

-1,461.3867

0.8649

-1,448.7471

-1,474.0262

5.C.2

Terenuri convertite în pajişti

CO2

Nu

4.1664

0.0050

4.1662

4.1666

6.A.1

Depozite DMS administrate

CH4

Da

590.1795

0.3339

588.2090

592.1500

6.A.2

Depozite DMS neadministrate

CH4

Nu

340.2676

0.2693

339.3512

341.1839

6.A.3

Depozite DMS – deşeuri industriale

CH4

Nu

413.4471

0.4791

411.4663

415.4280

6.B.2

Tratarea apelor uzate

CH4

Da

136.4857

0.0721

136.3872

136.5841

6.B.2

Tratarea apelor uzate

N2O

Nu

85.4174

0.0625

85.3641

85.4708

12,738.7123

3.1116

12,342.3344

13,135.0902

EMISII TOTALE NETE
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2.6. Îmbunătățiri potențiale pentru analiza metodologiilor de evaluare și procesului de documentare a datelor
2.6.1. Sectorul energie
Tabelul 2.6.1 prezintă lista îmbunătățirilor potențiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării
metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate în sectorul energie.
Tabelul 2.6.1: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul energie
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

1.

1А1 Industria energetică

A fost iniţiată activitatea de structurare a informaţiei după tipul instalaţiilor de generare a energiei electrice şi termice în vederea obţinerii unor evaluări mai precise a emisiilor de GES de categoria
1A1 „Industria energetică”, întrucât aceasta este o categorie-cheie. Este evaluată posibilitatea trecerii la o metodologie de calcul de nivel mai înalt (Nivelul 3). Către fiecare instalaţie de generare a
energiei au fost expediate chestionare în vederea colectării informaţiei necesare. Către luna februarie 2015, de la fiecare instalaţie majoră de generare a energiei electrice şi termice pe consum de
gaze naturale de pe malul drept al râului Nistru au fost obţinute răspunsuri. În baza chestionarelor completate a fost realizată calcularea emisiilor de GES după metodologia de calcul de Nivelul 3.
De asemenea, a fost realizată activitatea de selectare a factorilor de emisie pentru metodologia de calcul de Nivelul 3. Pentru un şir de GES aceşti coeficienţi coincid cu cei utilizaţi la aplicarea metodologiei de calcul de Nivelul 1. A fost realizată analiza rezultatelor obţinute prin aplicarea metodologiilor de calcul de Nivelul 1 şi 3, care a relatat despre unele diferenţe mici, sugerând astfel asupra
faptul că utilizarea metodologiei de Nivelul 1 poate fi admisă pentru utilizare în continuare. O îmbunătăţire potenţială ar consta în utilizarea metodologiei de Nivelul 3 şi în cazul centralei termoelectrice
de la Cuciurgan (CTEM Moldovenească). Trebuie ţinut cont că la CTEM Moldovenească se utilizează în calitate de combustibil nu doar gazele naturale, ci şi păcura şi cărbunele. Se vor întreprinde
încercări de a colecta date de activitate privind consumul combustibilului pentru generarea energiei termice pe mulul stâng al Nistrului.

3.

1А2 Industria producătoare şi construcţii

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1A2 „Industria producătoare şi construcţii” ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor date de activitate reactualizate privind consumul de
combustibili utilizat în scopuri energetice în cadrul categoriei de surse respective pentru teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru.

4.

1А3 Transporturi

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1A3 Transporturi, ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor date de activitate reactualizate privind consumul de combustibili în cadrul
categoriei de surse respective pentru teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru. De asemenea, se va evalua posibilitatea trecerii la metodologii de nivel mai înalt (Nivelul 3), spre exemplu, la utilizarea
programei COPERT. Pentru ca acest lucru să devină posibil este necesar a colecta informaţii dezagregate privind mijloacele de transport în inventar după tipul unităţilor de transport, tipul de combustibil utilizat, capacitatea motorului, kilometrajul parcurs anual şi după condiţiile meteorologice ale perioadei de parcurs. Au fost realizate chestionare privind colectarea informaţiei, care au fost expediate
spre completare Î.S. CRIS „Registru”, din păcate până la acest moment informaţia solicitată nu a putut fi obținută. De asemenea, ar fi posibil de trecut la o metodologie de nivel mai înalt (Nivelul 2) la
evaluarea emisiilor de GES de la transportul feroviar, dar această categorie nu este una cheie, emisiile respective fiind modeste.

6.

1А4 Alte sectoare

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1A4 Alte sectoare, ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor date de activitate reactualizate privind consumul de combustibili în cadrul
categoriei de surse respective pentru teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru.

7.

1В2 Emisii fugitive de la
ţiţei şi gaze naturale

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1B2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor informaţii adiţionale privind scurgerile fugitive
de la sistemele de distribuţie a ţiţeiului şi gazelor naturale (de la infrastructura pentru producţia, colectarea, prelucrarea, rafinarea şi distribuţia produselor petroliere şi gazelor naturale consumatorilor
finali; de la funcţionarea echipamentelor, pierderilor prin evaporare, ventilare, arderea în flacără la sondă, emisii accidentale la deteriorarea sistemelor de conducte etc.). Este evaluată posibilitatea trecerii la o metodologie de calcul de nivel mai înalt. Sunt studiate cerinţele faţă de datele de activitate necesare pentru această tranziţie. A fost iniţiat lucrul privind elaborarea unui chestionar ce urmează
a fi expediat companiei „Valiexchimp” care activează în domeniul extragerii de ţiţei şi gaze naturale în sudul ţării.

8.

Emisii de CO2 de la arderea biomasei

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse Emisii de CO2 de la arderea biomasei ar putea fi realizate cu referinţă la colectarea unor date de activitate de o precizie mai înaltă din surse alternative Balanţelor Energetice ale Republicii Moldova, în special pentru perioada de până la anul 2010 (începând cu acest an BNS a trecut la o altă metodă de evaluare a consumului de biomasă în
Republica Moldova, diferenţele comparativ cu perioada anterioară sunt mari. În vederea asigurării consistenţei în timp este necesar a extinde aplicabilitatea acestei metodologii pentru perioada de
până la 2010.

9.

Memo Items: Aviaţia
internaţională

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse „Aviaţia internaţională” ar putea fi realizate cu referinţă la trecerea la o metodologie de nivel mai înalt, precum şi cu colectarea unor date de activitate
mai dezagregate. Cu referinţă la trecerea la o metodologie de nivel mai înalt, în Ghidul 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (IPCC, 2006) se recomandă a lua în
considerare Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (EEA/EMEP, 2013). În acesta din urmă este disponibilă o metodologie de calcul de Nivelul 3, iar în Anexe sunt disponibile informaţii
dezagregate cu factori de emisie şi date de activitate relevante pe tipuri de aeronave. A fost evaluată oportunitatea utilizării acestei metodologii de calcul, de asemenea, au fost realizate încercări test
privind calcularea emisiilor de GES de la aviaţia internaţională prin utilizarea metodologiei de Nivelul 3 pentru anul 2013. Această activitate poate fi extinsă prin acoperirea întregii perioade de studiu.
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2.6.2. Sectorul procese industriale
Tabelul 2.6.2 prezintă lista îmbunătățirilor potențiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării
metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate în sectorul procese industriale.
Tabelul 2.6.2: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul procese industriale
#

Categorii

Îmbunătățiri potențiale

1.

2A Produse minerale
2B Industria chimică
2C Producerea metalelor
2D Alte produceri

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate utilizate la evaluarea emisiilor de GES provenite de la categoriile 2A Produse minerale, 2B Industria chimică, 2C Producerea metalelor şi 2D Alte produceri, în special ca urmare a disponibilităţii către sfârşitul acestui ciclu de inventariere a versiunilor electronice ale Rapoartelor Statistice PRODMOLD-A: Producţia în
expresie naturală total pe republică, pe tipuri de produse, pentru anii 2005-2011 (în actualul ciclu de inventariere au fost disponibile Rapoartele Statistice PRODMOLD-A doar pentru anii 2012 şi 2013).
Rapoartele statistice respective conţin date de activitate de o precizie mai înaltă (valorile sunt prezentate în tone şi/sau în kg, pe când în alte publicaţii statistice, în mii tone), de asemenea, în raportul
statistic respectiv informaţia este dezagregată atât la nivel sectorial, cât şi pe subcategorii de producere.

2.

2F Consumul halocarburilor şi SF6

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de completare a bazei de date cu noi informaţii, colectate de la companii care activează în domeniul comercializării echipamentelor frigorifice şi de
condiţionare a aerului, precum şi activităţi de precizare a unor valori cu specific naţional ale factorilor de emisie şi parametrilor utilizaţi la evaluarea emisiilor de gaze-F provenite de la categoria 2F
Consumul halocarburilor şi SF6.

2.6.3. Sectorul solvenții și utilizarea altor produse
Tabelul 2.6.3 prezintă lista îmbunătățirilor potențiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării
metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate în sectorul solvenții și utilizarea altor produse.
Tabelul 2.6.3: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul solvenții și utilizarea altor produse
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

3A Aplicarea vopselelor
3B Degresarea şi curăţarea chimică
3C Producerea şi procesarea produselor chimice
3D Alte utilizări ale solvenţilor

1.

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate utilizate la evaluarea emisiilor de GES provenite de la categoriile 3A Aplicarea vopselelor, 3B
Degresarea şi curăţarea chimică, 3C Producerea şi procesarea produselor chimice, 3D Alte utilizări ale solvenţilor, în special ca urmare a disponibilităţii către sfârşitul acestui
ciclu de inventariere a versiunilor electronice ale Rapoartelor Statistice PRODMOLD-A: Producţia în expresie naturală total pe republică, pe tipuri de produse, pentru anii 20052011 (în actualul ciclu de inventariere au fost disponibile Rapoartele Statistice PRODMOLD-A doar pentru anii 2012 şi 2013). Rapoartele statistice respective conţin date de
activitate de o precizie mai înaltă (valorile sunt prezentate în tone şi/sau în kg, pe când în alte publicaţii statistice, în mii tone), de asemenea, în raportul statistic respectiv informaţia este dezagregată atât la nivel sectorial, cât şi pe subcategorii de producere.

2.6.4. Sectorul agricultură
Tabelul 2.6.4 prezintă lista îmbunătățirilor potențiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării
metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate în sectorul agricultură.
Tabelul 2.6.4: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul agricultură
#

Categoria

1.

4A Fermentarea enterică

Îmbunătățiri potențiale

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate şi indicatorilor de productivitate, utilizate la evaluarea emisiilor provenite de la categoria 4A „Fermentarea enterică” în baza metodologiei de Nivelul 2, în special pentru taurine şi ovine, categoriile de animale cu cea mai mare pondere în structura emisiilor de CH4 de la această categorie.

2 - 98

Cap. 2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

2.

4B Managementul dejecţiilor animaliere

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate şi indicatorilor de productivitate, utilizate la evaluarea emisiilor de CH4 provenite de la categoria 4B
„Managementul dejecţiilor animaliere”, în special pentru taurine şi suine, categoriile de animale cu o pondere mai mare în structura emisiilor de CH4 ce provin de la această categorie de
surse, precum şi activităţi privind concretizarea valorii coeficienţilor folosiţi la calcularea factorilor naţionali de emisie în baza metodologiei de Nivelul 2; de asemenea, realizarea unui studiu naţional privind actualizarea informaţiei privind ponderea diferitor sisteme de management al dejecţiilor animaliere în sectorul zootehnic al Republicii Moldova. Cu referinţă la emisiile
de N2O de la categoria de surse 4B „Managementul dejecţiilor animaliere”, ameliorările posibile ar putea include activităţi privind colectarea unor informaţii suplimentare, în special ce ţin
de sistemele de management al dejecţiilor animaliere la nivel naţional, precum şi cele asociate cu precizarea valorilor cu specific naţional ale ratelor de excreţie a azotului Nex(T) (în kg N/
cap/an) pentru categoriile de animale din Republica Moldova.

3.

4D Solurile agricole

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate şi coeficienţilor cu specific naţional utilizaţi la estimarea emisiilor directe de N2O ce provin de la returnarea în sol a reziduurilor agricole şi celor ce provin de la mineralizarea azotului ca urmare a pierderilor de carbon provenite din modificarea modului de folosinţă a terenurilor agricole şi
practicilor de management al solului în RM.

2.6.5. Sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură
Estimările reducerilor emisiilor/ sechestrărilor de GES pe Sectorul FTSCFTS realizate până în prezent denotă necesitatea unor îmbunătățiri importante
metodologice, precum și a procesului de documentare/ înregistrare a datelor de activitate, în special pentru categoriile-cheie, care au o influență majoră asupra calității materialelor obținute. Tabelul 2.6.5 prezintă lista îmbunătățirilor potențiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate în sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință
a terenurilor și silvicultură.
Tabelul 2.6.5: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de
folosință a terenurilor și silvicultură
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

5A Terenuri silvice

Ameliorarea evidenţelor care ţin de repartiţia pădurilor pe specii.
Estimarea și evidența consumului real (recoltarea legală și ilicită) de masă lemnoasă provenit din pădurile RM.
Efectuarea evidenței de stat a pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră conform metodologiei și periodicității stabilite (odată la 5 ani) în HG nr 1007 din 30.10.1997. Efectuarea unor măsurări de verificare/ actualizare a factorilor naţionali de emisie/ sechestrare (creşterea curentă de biomasă, densitatea lemnului, coeficienţii de extensiune, coeficienții de emisie de la incendierea
pădurilor etc.).
Perfecţionarea evidenţelor cadastrale (în calitate de sursă principale a datelor de activitate) referitoare la menţionarea în notele explicative ale acestora a categoriilor de folosinţă a terenurilor
împădurite.
Efectuarea unor studii aprofundate privind aspectele de carbon în cadrul solurilor forestiere, precum și altor componente forestiere cu includerea contribuției acestora în inventar inventarul GES
pe sectorul FTSCFTS.

2.

5B Terenuri agricole lucrate

Estimarea și evidența consumului real (recoltarea legală și ilicită) de masă lemnoasă provenit din perdele forestiere şi alte tipuri de vegetaţie forestieră.
Efectuarea unor măsurări de verificare/actualizare a factorilor naţionali de emisie/ sechestrare (creşterea curentă de biomasă, coeficienţii de extensiune, coeficienții de emisie de la incendierea
perdelelor forestiere şi altor tipuri de vegetaţie forestieră etc.).
Estimarea și evidența volumelor de recoltare a biomasei în procesul lucrărilor de îngrijire/menținere a plantaţiilor multianuale.

3.

5C Pajişti

Perfecţionarea evidenţelor cadastrale (în calitate de sursă principală a datelor de activitate) referitoare la menţionarea în notele explicative ale acestora a categoriilor de folosinţă în care sunt
transferate terenurile excluse din circuitul agricol și/sau forestier.
Efectuarea unor estimări privind biomasa rămasă după conversiunea terenurilor cu vegetație lemnoasă (vegetație forestieră, plantații multianuale) în pajiști (sistemele radiculare, vegetaţia
erbacee etc.).

4.

5E Terenurile localităţilor

Perfecţionarea evidenţelor aferente terenurilor localităţilor acoperite cu vegetație forestieră (specii, creșteri curente, recoltare masă lemnoasă etc.).

1.
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2.6.6. Sectorul deșeuri
Tabelul 2.6.6 prezintă lista îmbunătățirilor potențiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării
metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate în sectorul deșeuri.
Tabelul 2.6.6: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul deșeuri
#

1.

2.

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

6A Depozite de deşeuri
menajere solide

Printre priorităţile de bază se punctează necesitatea promovării unei evidenţe statistice îmbunătăţite cu privire la deşeurile generate. Managementul deşeurilor urmează a fi restructurat esenţial.
În acest context este oportună transpunerea deciziei Comisiei 2000/532/CE cu privire la lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. Adoptarea Listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, va contribui la perfecţionarea evidenţei statisticii naţionale în domeniul gestionării deşeurilor conform cerinţelor UE şi va permite onorarea angajamentelor asumate de RM la ratificarea
tratatelor internaţionale în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi raportarea eficientă cu privire la implementarea coerentă a acestora. În acest context, se preconizează îmbunătăţirea
calităţii datelor de activitate ce ţin de volumul de generare şi depozitare a deşeurile menajere solide şi celor industriale.
Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 prevede dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor municipale prin armonizarea cadrului
legislativ, instituţional şi normativ cu standardele Uniunii Europene, bazat pe abordare regională (aşezarea geografică, dezvoltarea economică, existenţa drumurilor de acces, condiţiile pedologice şi hidrogeologice, numărul de populaţie etc.). În conformitate cu aceasta, se prevede promovarea și implementarea sistemelor de colectare selectivă în toate localitățile atât în sectorul
locativ, cât și în cel de producție, precum şi a facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare; dezvoltarea capacităţilor de eliminare a deşeurilor municipale prin construcția a 7 depozite de DMS la
nivel regional și a 2 stații pentru tratarea mecanico-biologică.

6B Tratarea apelor uzate

În scopul îmbunătățirii accesului populaţiei la servicii calitative de aprovizionare cu apă şi canalizare, în RM se întreprind acţiuni de planificare a sectorului la diferite niveluri. La nivel naţional a
fost aprobată recent prin HG Nr. 199 din 20.03.2014 Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028), iar la nivel regional (Regiunile de Dezvoltare Centru, Sud şi Nord) sunt în derulare
elaborarea Planurilor regionale de apă şi sanitaţie. Toate acestea vor asigura ameliorări ale sectorului „Ape uzate” prin aplicarea unor instrumente bine definite: de reglementare, instituţionale şi
economice.
Instrumentele de reglementare – se vor axa pe setul de acte legislative (Lega apelor nr. 272 din 23.12.2011, proiectul Legii serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare, setul
legislaţiei secundare la Legea apelor, proiectele planurilor regionale în domeniul apei şi sanitaţiei şi altele). Prevederile acestor reglementări vor îmbunătăţi activităţile de prestare a serviciilor de
apă şi canalizare, de gestionare a apelor uzate, a apelor pluviale, nămolurilor, ceea ce va îmbunătăţi calitatea serviciilor în sector.
Instrumentele instituţionale – se vor axa pe reforma gestionării sectorului prin regionalizarea serviciilor, ceea ce ar încuraja operatorii apă-canal să se grupeze în companii de operare regionale,
bazate pe asociaţii/întreprinderi inter-municipale, sau parteneriate publice-private (PPP) care pot reprezenta modele de întreprinderi viabile economic. Consolidarea operatorilor apă-canal va fi
însoţită de ajustarea tarifelor pentru a asigura exploatarea şi întreţinerea adecvată a sistemelor, pentru extinderea acestora şi acoperirea noilor localităţi cu servicii. Actualmente în procesul de
regionalizare sunt incluse şase companii de apă din raioanele Hânceşti, Soroca, Floreşti, Ceadâr-Lunga, Orhei. Aceste reforme vor schimba managementul apelor uzate, ceea ce va contribui la
reducerea emisiilor de GES din acest sector. Un alt aspect instituţional planificat pentru implementare în sector este crearea organismelor de reglementare prin extinderea domeniului de activitate al ANRE, care va avea o influenţă importantă în reglementarea funcționării sectorului. Aceste instrumente vor stabili durabilitatea managementului sectorului.
Instrumentele economice – se vor axa pe conceptul „recuperării sustenabile a costului serviciilor” cu trei caracteristici principale: o combinaţie adecvată a tarifelor, taxelor şi transferurilor pentru
a finanţa costurile recurente şi capitale şi pentru a impulsiona alte forme de finanţare; previzibilitatea subvenţiilor publice pentru a facilita investiţiile (planificarea); politicile tarifare care să facă
serviciile accesibile tuturor, inclusiv celor mai sărace categorii, asigurând totodată sustenabilitatea furnizorilor de servicii.
Perspectiva planificării sectorului poate îmbunătăți esenţial managementul apelor uzate şi a nămolului provenit de la categoria de surse 6B „Tratarea apelor uzate”. Acţiunile de tratare
a nămolului vor reduce riscul afectării calităţii resurselor de apă naturale, care tot mai mult devine sensibil schimbărilor climatice. Acţiunile enumerate mai sus vor contribui la onorarea
obligaţiunilor RM faţă de realizarea prevederilor Protocolului cu privire la apa şi sănătatea şi alte acte internaţionale, care vizează reducerea ponderii populaţiei care nu are acces la sursele de
apă potabilă şi la sistemele de canalizare, iar în acelaşi timp şi a prevederilor CONUSC.
Planificarea activităţilor de armonizare etapizată a legislaţiei naţionale în domeniul apelor cu cea a UE, de asemenea, este un instrument bun pentru sporirea implementării celor mai bune practici în sector, a tehnologiilor de tratare a apelor uzate, a nămolului, fapt care ar permite captarea şi utilizarea durabilă a emisiilor de metan, provenite de la câmpurile de depozitare a nămolului
(inclusiv pentru producerea energiei termice şi electrice). Studierea posibilităţii de utilizare în procesul de calculare a emisiilor de metan, a informaţiei cu specific naţional referitoare la fracţia
CBO eliminată cu nămolul, capacitatea maximală de formare a metanului, factorul de corecţie a metanului şi alţi parametri relevanţi folosiţi la evaluarea emisiilor provenite de la categoria de
surse 6B „Tratarea apelor uzate” vor îmbunătăți calitatea inventarelor următoare.
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Informații de contact al reprezentantului instituției naționale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului național de GES
Țara:

Republica Moldova

Adresa poștală:

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, Biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova

Numele:

Țăranu Marius

Telefon/Fax:

+373 22 23 22 47

Funcția:

Coordonator naţional al inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră

E-mail:

marius.taranu@clima.md

Organizația:

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

URL:

http://www.clima.md
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3. Proceduri de asigurare a calității şi control al calității
3.1. Contextul general
Măsurile de asigurare a calității și control al calității sunt două tipuri distincte de activități. IPCC le definește după cum urmează:
•

Asigurarea calității (QA) – un sistem de proceduri de revizuire conduse de persoane fizice sau juridice, care nu sunt implicate în mod direct în întregul proces de elaborare a inventarului, în scopul verificării atingerii obiectivelor cu privire la calitatea datelor, al confirmării faptului că inventarul
reprezintă cea mai bună posibilă estimare a nivelului emisiilor şi a sechestrărilor, având în vedere datele şi cunoştinţele ştiinţifice existente şi disponibile; totodată, acesta contribuie la asigurarea eficienţei programelor de control al calităţii;
• Controlul calității (QC) – un sistem de instrucţiuni şi activităţi tehnice pentru determinarea şi controlul calităţii inventarului pe parcursul elaborării
acestuia. Controlul calităţii include metode generale, cum ar fi controlul acurateței cu privire la obţinerea datelor şi calcularea estimărilor, precum şi
utilizarea procedurilor standardizate aprobate pentru calcularea emisiilor, măsurări, estimări ale incertitudinilor, arhivarea informaţiilor şi raportare
(Nivelul 1).
Un nivel mai înalt de control al calității include revizuiri tehnice ale categoriilor-cheie, datelor de activitate şi factorilor de emisie, precum şi ale metodelor de
estimare utilizate.
Controlul calității trebuie să asigure:
i) verificarea constantă şi temeinică a inventarului, pentru a confirma faptul că datele sunt integre, corecte şi complete;
ii) identificarea şi corectarea erorilor sau omisiunilor;
iii) documentarea şi arhivarea tuturor informaţiilor ce stau la baza elaborării inventarului, precum şi înregistrarea tuturor activităţilor de control al calităţii;
Un Plan de asigurare a calităţii şi control al calităţii eficient conține următoarele elemente:
• lista personalului responsabil pentru coordonarea activităților de asigurare a calităţii (QA) şi control al calităţii (QC);
• proceduri generale de control al calităţii (Nivelul 1);
• proceduri de control al calităţii specifice categoriilor (Nivelul 2);
• proceduri de revizuire (QA);
• proceduri de raportare, documentare și arhivare.
Fiecare dintre aceste elemente este descris în continuare.

3.2. Planul de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Planul QA/QC este un element fundamental al Sistemului naţional de asigurare a calităţii şi control al calităţii. Planul descrie activităţile QA/QC realizate,
listează personalul responsabil pentru aceste activităţi, precum și calendarul desfășurării acestor activităţi. Următoarele compartimente prezintă o descriere
a Planului QA/QC pe care Republica Moldova îl implementează pentru a asigura un inventar naţional de înaltă calitate.
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3.3. Personalul responsabil de implementarea activităţilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Coordonatorul QA/QC este persoana cu responsabilitatea principală pentru implementarea Planului QA/QC. În acest rol, Coordonatorul QA/QC:
• clarifică și comunică responsabilitățile QA/QC echipei naţionale de inventariere;
• pregătește și păstrează Listele de verificare a procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii, adaptate la diferite roluri ale membrilor echipei
de inventariere;
• asigură completarea la timp și corectă a Listelor de verificare a procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii, precum și realizarea
activităților aferente.
• elaborează un calendar general de realizare a activităţilor QA/QC și calendarul reviziilor externe ce urmează a fi realizate de terţe părţi;
• gestionează și prezintă documentația aferentă activităților de asigurare a calităţii şi control al calităţii Coordonatorului inventarului naţional şi Coordonatorului pentru sistemul de arhivare;
• coordonează reviziile externe realizate de către terţe părţi și asigură încorporarea comentariilor în inventarul de GES.
În acest rol, Coordonatorul QA/QC comunică cu alți membri ai echipei de inventariere. Tabelul 3.1 listează personalul-cheie responsabil pentru realizarea
activităților QA/QC.
Tabel 3.1: Personalul responsabil pentru realizarea activităților de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Titlu

Responsabilitatea QA/QC

Numele

Organizația

Informații de contact

Marius Țăranu

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul
Mediului

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 22 23 22 47
E-mail: marius.taranu@clima.md

Marius Țăranu

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul
Mediului

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel/Fax: +373 22 23 22 47
E-mail: marius.taranu@clima.md

Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial (sectorul
Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul
energie) şi specifice categoriilor (procedurile de Nivelul 1 și 2
energie
listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)

Dr. șt. teh. Elena
Bîcova

Institutul de Energetică al Academiei de
Științe a Moldovei

Str. Academiei nr. 5, biroul 443,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-73-74-94
E-mail: elena-bicova@mail.ru

Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial (sectorul
Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul
procese industriale) şi specifice categoriilor (procedurile de
procese industriale
Nivelul 1 și 2 listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)

Dr. șt. chim. Vladimir Institutul de Ecologie și Geografie al
Brega
Academiei de Științe a Moldovei

Str. Academiei nr. 1, biroul 405,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-94-48 sau +373-22-73-19-18
E-mail: bregaradu@rocketmail.com

Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial (sectorul
Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul
solvenţi şi utilizarea altor produse) şi specifice categoriilor (procesolvenți și utilizarea altor produse
durile de Nivelul 1 și 2 listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)

Dr. șt. biol. Anatolie
Tărîță

Str. Academiei nr. 3, biroul 437,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373-22-71-89-38 sau +373-22-72-17-74
E-mail: ozonmd@mail.ru

Coordonatorul naţional al inventarului de GES

Coordonatorul QA/QC

Toate aspectele programului de inventariere, activităţi transversale QA/QC

Implementarea Planului QA/QC
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Titlu

Responsabilitatea QA/QC

Numele

Organizația

Informații de contact

Dr.hab. șt.agr.
Sergiu Coșman

Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie si Medicină Veterinară

comuna Maximovca, r-nul Anenii Noi,
MD 6525, Republica Moldova
Telefon: +373-22-35-93-57; +373-22-35-92-95
E-mail: sergiu_cosman@mail.ru

Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial (sectorul
folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură) şi specifice categoriilor (procedurile de Nivelul
1 și 2 listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)

Ion Talmaci

Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul
Mediului

Str. Calea Ieșilor nr. 69,
MD 2069, Chișinău, Republic of Moldova
Telefon: +373-22-92-89-59
E-mail: iontalmaci@mail.ru

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul deșeuri

Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial (sectorul
deşeuri) şi specifice categoriilor (procedurile de Nivelul 1 și 2
listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)

Dr. șt. chim.
Tatiana Țugui

Biroul Prevenirea Poluării Mediului,
Ministerul Mediului

Str. Cosmonauților nr. 9, biroul 736,
MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: +373-22-22−25−42
E-mail: tuguitatiana@ymail.com

Consultant extern verificator – sectorul
energie

Revizuirea inventarului (sectorul energie) de către persoane
fizice sau juridice, care nu au fost implicate în mod direct în
procesul de elaborare a inventarului, în scopul confirmării
faptului că inventarul reprezintă cea mai bună posibilă estimare
a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor

Dr. șt. teh. Mihai
Tîrşu, Director

Institutul de Energetică al Academiei de
Științe a Moldovei

Str. Academiei nr. 5,
MD 2028, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 22 73-53-84,
E-mail: tirsu.mihai@gmail.com, mtirsu@ie.asm.md

Consultant extern verificator – sectorul procese industriale

Revizuirea inventarului (sectorul procese industriale) de către
persoane fizice sau juridice, care nu au fost implicate în mod direct în procesul de elaborare a inventarului, în scopul confirmării
faptului că inventarul reprezintă cea mai bună posibilă estimare
a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor

Dr. ing. Natalia
Begleț

Universitatea Tehnică din Moldova

Str. 31 August 1989 nr. 78, corpul de studii nr. 2
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova,
Tel: +373-22-237-282
E-mail: natalia.beglet@gmail.com

Consultant extern verificator – sectorul solvenţii şi utilizarea altor produse

Revizuirea inventarului (sectorul solvenţii şi utilizarea altor
produse) de către persoane fizice sau juridice, care nu au fost
implicate în mod direct în procesul de elaborare a inventarului,
în scopul confirmării faptului că inventarul reprezintă cea mai
bună posibilă estimare a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor

Conf. Dr. ing.
Andrei Chiciuc,
șef departament

Universitatea Tehnică din Moldova, Departamentul de Management al Calității

Str. 31 August 1989 nr. 78, corpul de studii nr. 2,
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova,
Tel: +373-22-237-619
E-mail: 4chiciuc@gmail.com

Consultant extern verificator – sectorul agricultură (zootehnie)

Revizuirea inventarului (sectorul agricultură - zootehnie) de
către persoane fizice sau juridice, care nu au fost implicate în
mod direct în procesul de elaborare a inventarului, în scopul
confirmării faptului că inventarul reprezintă cea mai bună posibilă estimare a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor

Prof., dr. hab. șt.
agr. Nicolae Bucătaru

Universitatea Tehnică din Moldova

Str. Mircești nr. 8/1, ap.71,
Chișinău, Republic of Moldova
Telephone: +373-22-43-21-50
E-mail: bucataru_n@yahoo.com

Consultant extern verificator – sectorul agricultură (fitotehnie)

Revizuirea inventarului (sectorul agricultură - fitotehnie) de către
persoane fizice sau juridice, care nu au fost implicate în mod direct în procesul de elaborare a inventarului, în scopul confirmării
faptului că inventarul reprezintă cea mai bună posibilă estimare
a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor

Dr. șt. agr., conf.
cerc. Tamara Leah,
vice - director

Institutul de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”

str. Ialoveni nr. 100, et. I,
MD 2070, Chișinău, R. Moldova
Tel: +373 22 28 48 43, 28 48 62,
Fax: +373 22 28 48 55
E-mail: tamaraleah09@gmail.com

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul agricultură

Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial (sectorul
agricultură) şi specifice categoriilor (procedurile de Nivelul 1 și 2
listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul FTSCFTS
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Titlu

Responsabilitatea QA/QC

Numele

Consultant extern verificator – sectorul
folosința terenurilor, schimbarea categoriei de
folosință a terenurilor și silvicultură

Revizuirea inventarului (sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură) de către
persoane fizice sau juridice, care nu au fost implicate în mod direct în procesul de elaborare a inventarului, în scopul confirmării
faptului că inventarul reprezintă cea mai bună posibilă estimare
a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor

Liliana Şpitoc, Şef
al secţiei prognoze, programe şi
strategii

Consultant extern verificator – sectorul deşeuri

Revizuirea inventarului (sectorul deşeuri) de către persoane fizice
sau juridice, care nu au fost implicate în mod direct în procesul de
elaborare a inventarului, în scopul confirmării faptului că inventa- Ludmila Gofman
rul reprezintă cea mai bună posibilă estimare a nivelului emisiilor
şi al sechestrărilor

Organizația

Informații de contact

Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul
Mediului

Str. Calea Ieşilor nr. 69,
Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-92-89-56,
E-mail: liliana.spitoc@yahoo.com

Consultant independent

E-mail: ludmila.gofman@gmail.com

3.4. Comunicarea Planului de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Este esențial a comunica în termeni rezonabili conținutul Planului QA/QC membrilor echipei naţionale de inventariere și consultanţilor externi, pentru ca procedurile să poată fi implementate, evaluate și îmbunătățite efectiv. Coordonatorul QA/QC implementează următoarele proceduri pentru Planul de asigurare
a calităţii şi control al calităţii:
•

convoacă o întrunire a membrilor echipei naţionale de inventariere pentru a actualiza Planul QA/QC;

•

finalizează și distribuie Planul QA/QC membrilor echipei naţionale de inventariere cu responsabilităţi de implementare a activităţilor QA/QC;

•

concomitent cu ședința de „iniţiere” a unui nou ciclu de inventariere, convoacă o ședință de „iniţiere” cu toți cei care lucrează asupra inventarului
(inclusiv cu consultanţii, reprezentanţii instituţiilor implicate), unde prezintă Planul QA/QC și distribuie Listele de verificare şi control al calităţii (QC);

•

expediază mesaje electronice în care reaminteşte membrilor echipei naţionale de inventariere despre responsabilitățile lor asociate cu implementarea
Planului QA/QC și calendarul de realizare a activităţilor planificate.

3.5. Proceduri generale de control al calităţii (Nivelul 1)
Un set minim de proceduri de verificare şi control al calităţii (QC) este realizat în cadrul fiecărui ciclu consecutiv de inventariere pentru toate categoriile, pentru a asigura implementarea standardelor de calitate. Aceste standarde se axează pe procedurile de procesare, manipulare, documentare, arhivare și raportare, care sunt comune pentru toate categoriile. Mai jos, în Tabelul 3.2 se prezintă activitățile generale (Nivelul 1) de control al calităţii (QC), cu indicarea
termenelor-limită pentru activităţile ce urmează a fi realizate.
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Tabel 3.2: Activități generale (Nivelul 1) de verificare şi control al calităţii (QC)
Activitatea QC

Sarcină finalizată

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

Măsuri de corecţie luate
Data

Verificări privind procedura de colectare a datelor, introducerea datelor și manipulări cu date

Verificaţi dacă ipotezele de lucru
şi criteriile de selectare a datelor de activitate şi factorilor de
emisie sunt documentate

•

•
•
Verificaţi dacă nu sunt erori de
transcriere la introducerea datelor și referințelor

Verificaţi dacă emisiile/ sechestrările sunt calculate corect

•
•

Efectuați verificarea încrucișată a descrierii datelor de activitate şi factorilor de emisie cu informaţii
generale despre categorii şi asigurați-vă că acestea sunt corect documentate și arhivate

Confirmați că referințele bibliografice pentru datele de activitate sunt făcute corect în documentația de
uz intern
Efectuați verificarea încrucișată a eșantionului de date de intrare pentru fiecare categorie (parametrii
utilizați în calcule) în vederea depistării unor eventuale erori de transcriere
Unde este posibil, utilizați date electronice pentru a minimiza erorile de transcriere
Verificați dacă caracteristicile prestabilite ale fişierelor de calcul în format tabelar sunt utilizate adecvat
pentru a minimiza erorile de intrare a datelor:
oo Evitați introducerea manuală a factorilor în formule
oo Creați tabele de referinţă pentru valorile comune utilizate frecvent în calcule
oo Utilizați funcţia de protecție a celulelor, astfel încât datele fixate să nu poată fi schimbate accidental
oo Utilizaţi verificări automatizate încrucişate/ computaționale pentru calculele realizate, sau verificări
ale diapazonului datelor de intrare

•

Reproduceți un eșantion reprezentativ de calcule ale emisiilor/ sechestrărilor de GES

•

Dacă sunt utilizate modele de calcul, simulați selectiv calculele pentru a determina acurateţea relativă
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Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Documente de suport

Data

Cap. 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al calității
Activitatea QC

Verificaţi dacă parametrii și
unitățile de măsură ale emisiilor/
sechestrărilor sunt introduse
corect și dacă factorii de conversie sunt utilizaţi adecvat

Verificați integritatea fișierelor de
calcul din baza de date şi arhivă

Sarcină finalizată

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

•

Verificați dacă unitățile de măsură sunt etichetate corespunzător în fişierele de calcul

•

Verificați dacă unitățile de măsură sunt utilizate corect pe durata exerciţiului de calcul

•

Verificați dacă factorii de conversie sunt utilizaţi corect

•

Verificați dacă factorii de ajustare temporali și spațiali sunt utilizaţi corect

•

Confirmați dacă pașii consecutivi de procesare a datelor sunt reflectaţi corect în baza de date

•

Confirmați dacă relaționarea datelor este reprezentată corect în baza de date

•

Asigurați-vă că seturile de date sunt marcate corespunzător și specificațiile sunt formatate corect

•

Asigurați-vă că documentația corespunzătoare a bazei de date, structura şi modul de operare a acesteia a fost arhivată

Verificați coerența datelor utilizate concomitent în mai multe
categorii

•

Identificați parametrii (e.g., datele de activitate, constantele) care sunt comune pentru multiple categorii și confirmați că există o coerență între valorile utilizate pentru acești parametri în exerciţiile de calcul
efectuate
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Măsuri de corecţie luate
Data

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Documente de suport

Data

Cap. 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al calității
Activitatea QC

Verificați dacă utilizarea datelor
pe parcursul etapelor de procesare este corectă

Sarcină finalizată

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

•

Verificați dacă rezultatele emisiilor/ sechestrărilor sunt agregate corect de la nivelele inferioare de
raportare spre cele superioare în timpul integrării acestora în rapoartele tabelare de sinteză la nivel de
categorii şi sector

•

Verificați dacă rezultatele emisiilor/ sechestrărilor sunt transcrise corect în produsele de raportare
intermediare

Măsuri de corecţie luate
Data

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Documentarea informaţiei

Revizuiţi și arhivaţi documentația
internă

•

Verificați dacă există documentație internă care să justifice rezultatele obţinute ale estimărilor și care
să permită repetarea calculelor

•

Verificați dacă fiecare element de date primare are o sursă de referință (prin comentariile la celulele de
intrare sau prin alt sistem de notare)

•

Verificați dacă datele şi informaţiile utilizate în procesul de inventariere sunt arhivate și stocate adecvat
pentru a facilita o revizie detaliată

•

Verificați dacă arhiva este păstrată într-un loc sigur după finalizarea ciclului de inventariere

•

Verificați integritatea aranjamentelor de arhivare a datelor de către alte organizații implicate în dezvoltarea inventarului
Verificarea calculelor

Verificați modificările metodologiilor de calcul şi datelor de activitate care rezultă în recalculări ale
emisiilor/ sechestrărilor

•

Verificați stabilitatea în timp a datelor prezentate în serii temporale pentru fiecare categorie

•

Verificați stabilitatea în timp privind utilizarea algoritmului/ metodei de calcul

•

Reproduceți un eșantion reprezentativ de calcule ale emisiilor/ sechestrărilor pentru a verifica corectitudinea din punct de vedere matematic
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Data
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Activitatea QC

Verificați consistența seriilor
temporale

Verificați caracterul complet al
inventarului

Verificați tendințele

Sarcină finalizată

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

•

Verificați consistența temporală a datelor prezentate pentru fiecare categorie

•

Verificați consistența în timp privind utilizarea algoritmului/ metodei de calcul

•

Verificați rezonabilitatea modificării metodologiilor de calcul și datelor de activitate care rezultă în
recalculări ale emisiilor/ sechestrărilor

•

Verificați dacă efectul măsurilor de atenuare este reflectat adecvat în seriile temporale

•

Confirmați că estimările emisiilor/ sechestrărilor au fost raportate pentru toate categoriile și pentru toți
anii, începând cu anul de referință şi terminând cu cel mai recent an acoperit de ciclul de inventariere

•

Cu referire la subcategorii, confirmați că calculele acoperă întreaga categorie

•

Pentru „Altele” verificați care activităţi economice sunt incluse în acestea conform definiției din Ghidul
IPCC revăzut 1996 (IPCC, 1997)

•

Verificați dacă lacunele de date care rezultă în estimări incomplete ale emisiilor/ sechestrărilor sunt
documentate adecvat, inclusiv evaluarea calitativă a importanței valorii estimate în raport cu emisiile
totale nete (spre exemplu, subcategoriile raportate ca „Neestimate” – „NE”)

•

Pentru fiecare categorie, comparați estimările realizate în cadrul actualului ciclu de inventariere cu
estimările realizate în cadrul ciclului precedent. Dacă sunt observate devieri semnificative, verificaţi
corectitudinea calculelor şi explicați diferențele. Orice modificări semnificative comparativ cu anii
precedenți pot indica unele posibile erori la introducerea datelor sau în calcule.

•

Verificați valorile factorilor de emisie impliciți (emisiile/ sechestrările agregate divizate la datele de
activitate) în serii temporale de lungă durată. Sunt modificările în emisii sau sechestrări reflectate şi în
tendinţele de evoluţie a acestor valori?

•

Verificați dacă există unele tendințe neobișnuite sau inexplicabile pentru datele de activitate sau alți
parametri utilizaţi la estimarea emisiilor/ sechestrărilor de GES

Măsuri de corecţie luate
Data

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Vitalii Postolatii
Larisa Moraru
Elena Bîcova
Tatiana Kirillova
Serghei Burţev
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Aliona Miron
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Documente de suport

Data

Sursa: Această listă a fost adaptată din Ghidul IPCC de bune practici şi management al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GES şi din Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de GES.
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3.6. Proceduri specifice de control al calităţii (Nivelul 2)
Adițional procedurilor generale (Nivelul 1) de control al calităţii descrise în compartimentul precedent, au fost aplicate şi proceduri specifice (Nivelul 2) de
control al calităţii, în special pentru categoriile-cheie. Categoriile-cheie pentru care a fost posibil aplicarea procedurilor specifice de control al calităţii sunt
după cum urmează:
1. 5B Terenuri agricole lucrate – CO2
2. 1A1 Industria energetică – Gaze naturale – CO2
3. 5A Terenuri silvice – CO2
4. 1A3b Transportul auto – CO2
5. 5C Pajişti – CO2
6. 6A Depozite de deşeuri menajere solide – CH4
7. 1A4b Alte sectoare: Rezidenţial – CO2
8. 4D Emisii directe de N2O de la solurile agricole
9. 1A2 Industria producătoare şi construcţii – CO2
10. 4A Fermentarea enterică – CH4
11. 1B2 Emisii fugitive de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze – CH4
12. 2A1 Producerea cimentului – CO2
13. 1A4a Alte sectoare: Comercial/ Instituţional – CO2
14. 1A1 Industria energetică – Cărbuni – CO2
15. 4B Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor
16. 4D Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole
17. 1A4c Alte sectoare: Agricultura/ Silvicultura/ Piscicultura – CO2
18. 6B Tratarea apelor uzate – CH4
19. 2F1 Emisii de HFC de la echipamentul de condiționare a aerului – HFC
20. 6B Tratarea apelor uzate – CH4
21. 1A1 Industria energetică – Păcură – CO2
22. 1A3c Transportul feroviar – CO2
23. 2A3 Utilizarea pietrei de var şi dolomitei – CO2.
Procedurile specifice (Nivelul 2) de verificare şi control al calităţii sunt enumerate în Tabelul 3.3.
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Tabel 3.3: Proceduri specifice (Nivelul 2) de verificare şi control al calităţii (QC)
Activitatea QC

Evaluați aplicabilitatea factorilor utilizaţi în mod implicit

Revedeţi factorii cu specific
naţional

Revedeţi rezultatele măsurărilor directe la nivel de instalaţie,
întreprindere sau locaţie a
sursei de emisie

Evaluați consistenţa seriilor
temporale

Sarcină finalizată

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

31.05.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Comparați rezultatele estimărilor obţinute prin abordarea metodologică de sus în jos şi de jos
Sergiu Coşman
în sus
Ion Bacean
Efectuați calcule de referință prin utilizarea rapoartelor stoichiometrice și principiilor conservării Ion Talmaci
Valerian Cerbari
masei şi a energiei
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Evaluați dacă circumstanţele naționale sunt similare celor pentru care au fost dezvoltaţi
factorii utilizaţi în mod implicit

•

Comparați factorii utilizaţi în mod implicit cu factorii cu specific de instalaţie, întreprindere sau
locație a sursei de emisii

•

Considerați opțiunile de obținere a factorilor cu specific naţional

•

Documentați rezultatele acestei evaluări

•

Realizaţi activităţi de verificare şi control al calităţii (QC) datelor utilizate la dezvoltarea factorilor cu specific naţional

•

Evaluați dacă în cadrul studiilor realizate în scopul dezvoltării factorilor cu specific naţional au
fost aplicate activități generale (Nivelul 1) de verificare şi control al calităţii

•

Comparați factorii cu specific naţional cu factorii utilizaţi în mod implicit, documentați orice
discrepanțe semnificative

•

Comparați factorii cu specific naţional cu factorii cu specific de instalaţie, întreprindere sau
locație a sursei de emisii

•

Comparați factorii cu specific naţional cu factorii specifici altor țări, utilizând Baza de Date
IPCC a Factorilor de Emisie

•

Documentați rezultatele acestei evaluări

•

Determinați dacă standardele naționale sau internaționale (e.g., ISO) au fost folosite în
măsurări

•

Asigurați-vă că aparatajul de măsurare este calibrat și menținut într-o stare adecvată

•

Comparați rezultatele măsurărilor directe cu estimările obţinute prin aplicarea unui factor
utilizat în mod implicit; documentați orice discrepanțe semnificative

•

Analizaţi şi notaţi schimbările semnificative (>10%) în estimările de la an la an pentru categorii
și subcategorii

•

Data

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

•

•

Măsuri de corecţie luate

3 - 11

Documente de suport
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Activitatea QC
•
Revedeţi datele de activitate
disponibile la nivel național

Revedeţi datele de activitate
obţinute la nivel de instalaţie,
întreprindere sau locaţie a
sursei de emisie

Realizaţi controlul calităţii
estimării incertitudinilor

Verificați estimările emisiilor/
sechestrărilor

Sarcină finalizată

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

Determinați nivelul de performanţă a activităţii de verificare şi control al calităţii realizat
de către autoritatea desemnată cu responsabilitatea de colectare a datelor. În cazul în
care această activitate a fost realizată într-un mod inadecvat, considerați o sursă de date
alternativă, precum seturi de date internaționale, sau factori utilizaţi în mod implicit. Ajustați
valorile incertitudinilor în mod corespunzător

•

Evaluați consistența seriilor temporale

•

Comparați date de activitate obţinute din multiple surse de referință

•

Determinați dacă standardele naționale sau internaţional (e.g., ISO) au fost utilizate în estimări

•

Comparați datele agregate obţinute la nivel de instalaţie, întreprindere sau locaţie a sursei de
emisie (e.g. producţia) cu statisticile naționale

•

Comparați datele cu specific de locaţie cu cele obţinute/ caracteristice pentru locaţii similare
din ţară şi de peste hotare

•

Comparați rezultatele estimărilor obţinute în mod alternativ prin abordarea metodologică de
sus în jos şi de jos în sus

•

Aplicați procedee de control al calităţii procesului de evaluare a incertitudinilor

•

Revedeţi rezultatele evaluării incertitudinilor

•

Documentați ipotezele de lucru utilizate la evaluarea incertitudinilor și calificaţia profesională a
experților consultați

•

Comparați rezultatele estimării emisiilor/ sechestrărilor de GES cu rezultatele altor estimări
naționale sau internaționale la nivel național, sectorial, subsectorial, de gaz cu efect de seră,
după caz

Măsuri de corecţie luate
Data

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatol Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Bacean
Ion Talmaci
Valerian Cerbari
Tatiana Ţugui

31.05.2015

Documente de suport

Data

3.7. Proceduri de asigurare a calităţii
Expertizarea externă oferă posibilitatea de a descoperi aspecte tehnice legate de aplicarea metodologiilor de calcul, selectarea datelor de activitate, dezvoltarea și alegerea factorilor de emisie. Datorită cunoștințelor și experienței vaste în domenii aferente inventarierii, experții externi menționaţi în Tabelul 3.4 de mai
jos au fost incluşi în procesul de asigurare a calităţii (QA). Comentariile şi recomandările acestora urmează a fi analizate și adresate, înainte de prezentarea versiunii finale a inventarului naţional al emisiilor antropice de GES rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a CO2 în actualul ciclu de inventariere.
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Tabel 3.4: Experţii verificatori externi
Numele

Organizația

Domeniul de
expertiză

Informații de contact

Sumar al concluziilor şi recomandărilor
În urma analizei calităţii materialului prezentat în Cap. 3 „Energie” din Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova, s-au depistat unele erori, care necesită a fi corectate pentru îmbunătăţirea calităţii materialului prezentat. Astfel, erorile
identificate în versiunea-proiect a Cap. ui 3 ţin de:

Dr. șt. teh.
Mihai Tîrşu,
director

Institutul de
Energetică al
Academiei de
Științe a Moldovei

Dr. ing. Natalia Begleț

Universitatea
Tehnică din
Moldova

Conf. dr.
ing. Andrei
Chiciuc,
șef departament

Universitatea
Tehnică din
Moldova, Departamentul de
Management al
Calității

Prof., dr.
hab. șt. agr.
Nicolae
Bucătaru,

Universitatea
Tehnică din
Moldova

Sectorul energie

Str. Academiei nr. 5,
MD 2028, Chișinău, Republica
Moldova
Telefon: +373-22-73-53-84,
E-mail: tirsu.mihai@gmail.com,
mtirsu@ie.asm.md

•

pag. 8 – redactare ortografică

•

pag. 13 – de văzut remarca introdusă

•

pag. 52 – titlul figurii 3-14 nu este corect

•

pag. 60 – cuvântul „de” se repetă

În foile de calcul sunt lăsate un şir de comentarii, care trebuie înlăturate.
Calculul emisiilor GES în Cap. 3 „Energie” este efectuat corect, fapt confirmat şi de calculul test realizat pentru anul 2013. Inventarierea emisiilor
pentru perioada 1990-2013 este efectuată în conformitate cu Ghidurile CISC (1997, 2000, 2006), datele de activitate utilizate în cadrul acestui capitol sunt corect argumentate. Erorile identificate nu diminuează calitatea materialului expus, iar materialele prezentate pot fi utilizate la elaborarea propunerilor de atenuare a emisiilor GES în sectorul energie, elaborarea instrumentelor de prevenire a lor, precum şi în alte scopuri practice.

Sectorul procese
industriale

Str. 31 August 1989 nr. 78,
corpul de studii nr. 2
MD 2004, Chișinău, Republica
Moldova,
Tel: +373-22-237-282
E-mail: natalia.beglet@gmail.com

Se poate consemna că pentru fiecare categorie a surselor de emisie din Cap. 4 „Procese industriale” din Raportul Naţional de Inventariere: 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova, este prezentată o scurtă descriere, aspectele problemelor metodologice, rezultatele
evaluări incertitudinilor și repercusiunea inventarului în timp, descrierea practicii de asigurare a calității și inspectarea calității, informații privind
recalculările efectuate și ameliorările planificate. Pentru majoritatea surselor de emisii, datele de activare și sursele de referință au fost folosite
surse oficiale sau informații direct de la producători, cu excepția întreprinderilor din stânga Nistrului.
S-a constatat, că Cap. 4 „Procese Industriale” din Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica
Moldova este elaborat în conformitate cu toate cerințele metodologice utilizate la inventarierea emisiilor de GES: Ghidul 1996 revăzut pentru
inventarierea emisiilor naționale de GES al Comitetului Interguvernamental privind Schimbarea Climei (CISC, 1997), Ghidul bunelor practici
(CISC, 2000), Ghidul 2006 privind inventarierea emisiilor naționale de GES, Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (CORINAIR,
1996), publicaţii US EPA (1990) și alte ghiduri elaborate în cadrul CONUSC. Datele incluse in Cap. 4 „Procese industriale” sunt deslușite și pot fi
utilizate la efectuarea diferitor studii.

Sectorul solvenţii
şi utilizarea altor
produse

Str. 31 August nr. 1989, 78,
corpul de studii nr. 2,
MD 2004, Chișinău,
Republica Moldova,
Tel: +373-22-237-619
E-mail: 4chiciuc@gmail.com

Poate fi menţionat că pentru fiecare categorie a surselor de emisie din Cap. 5 „Utilizarea solvenţilor şi altor produse” din Raportul Naţional de
Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova, este prezentată o scurtă descriere, aspectele problemelor metodologice, rezultatele evaluării incertitudinilor şi consistenţa in timp a inventarului, descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii,
informaţii privind recalculările efectuate şi ameliorările planificate. Pentru majoritatea surselor de emisii, datele de activare şi sursele de referinţă
au fost utilizate surse oficiale sau informaţii direct de la producător.
Concluzionând se poate constata că Cap. 5 „Utilizarea solvenţilor şi altor produse” din Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de
emisii şi sechestrare în Republica Moldova este elaborat în conformitate cu toate cerinţele metodologice utilizate la inventarierea emisiilor de
gaze cu efect de seră. Datele incluse în acest capitol sunt suficient de argumentate şi pot fi cu succes utilizate în diferite scopuri practice.

Str. Mircești nr. 8/1, ap.71,
Chișinău, Republic of Moldova
Telephone: +373-22-43-21-50
E-mail: bucataru_n@yahoo.com

În Cap. 6 „Agricultura” din Raportul Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova se conțin unele
inexactități, care considerăm că ar trebui rectificate: pag. 3. – este indicat „Nivelul1 (CISC 2006)” în loc de „Nivelul1 (CISC 2000)”; pag. 5. – în
desenul 6.1, prima rubrică, în loc de: „ De la 24 la 48 ori ” corect este: „De la 24 la 48 ore ”; pag. 6. – în formulă semnul înmulțirii este reprezentat
prin x și nu prin punct; pag. 7. – în Tabelul 6.9 a se înlocui „Găini și cocoși” cu „Găini” – în scopul unificării cu celelalte tabele și a evita înscrierea
formelor masculine și la celelalte specii; pag. 8. – în Tabelul 6.10 a se înlocui expresia „Tauri de producție” cu „ Tauri de reproducție”, „Păsări de
toate vârstele” cu “Păsări de toate speciile și vârstele”; pag 9. – în loc de Bucătaru, Rodionov, 2003 a se scrie: Bucătaru, Radionov, 2003 și în loc
de Bucătaru, Rodionov, Varban, 2003 - Bucătaru, Radionov,Varban, 2003. A se face corectarea respectivă și la pag. 11, rândul 2 de sus, precum
și la pag. 64,65,66; pag 10 – rândul 4 de jos, e utilizată sintagma incorectă „vite mari cornute”. Corect e „vite cornute mari”; pag. 12 – în Tabelul
6-19 nu este clar ce exprimă sintagma „Putere brută (New)”; pag. 19, rândul 3 de sus, probabil, se are în vedere metodologia Nivelului 2

Sectorul agricol –
zootehnia
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Numele

Organizația

Domeniul de
expertiză

Informații de contact

Sumar al concluziilor şi recomandărilor
dar nu rândului 2; pag. 23 – În Tabelul 6.29 în loc de „Broiler” a se scrie „Broileri”; pag. 29 – considerăm necesară descifrarea abrevierii „mm” în
formula N2OD (mm), precum și descifrarea raportului 44/28, întrucât în mod tradițional 1 mm reprezintă 1 milimetru. Aceeași situație e și la pag.
32,33, 35; pag. 30 – în Tabelul 6.41 a se înlocui cuvântul „Curcani” cu „Curci”, cum este în celelalte tabele; pag. 33 – rândul 23 de jos, probabil,
se are în vedere nu NO3 dar NH3; tot în această pagină este necesar de a explica de ce în formulă e „Frac leach MS”, iar mai jos, în continuare,
e „Frac Loss MS ”. De asemenea, este necesar a se unifica: „categoria de surse 4A” și „categoria de surse 4.A”. Situația e aceeași și referitor la
categoria de surse 4B (în text este 4B și 4.B). Anexa 5-3.4 a Raportului vine să completeze rezultatele analizei incertitudinii emisiilor de gaze cu
efect de seră din Sectorul 4, inclusiv din creșterea animalelor. Și aici ar trebui de înlocuit „Curcani” cu „Curci” Tabelul CH4 emissions (Category
4B) Tier 1. În Tabelul CH4 emissions (Category 4B) Tier 2.
Ar trebui de înlocuit „viței și vițele de până la un an” cu „tineret taurin de până la un an”, iar „Găini și cocoși” cu „Găini”; poz. 239 – de precizat,
doar cantitatea medie anuală de lapte muls cum este specificat în tabel, se exprimă în chintale și nu poate fi ca o capră să dea pe an până la 204
chintale de lapte; aceeași situație e și cu ovinele poz. 240 (v. poz. 236 și 237); situația e similară și la poz. 241-246, unde unitatea de măsură este
tona. Cum se poate mulge de la o capră mai mult de 20 tone de lapte/an. Tot în acest tabel în loc de „minji” a se scrie „mânji” (poz. 267); „tauri
de producție” de înlocuit cu „tauri de reproducție” poz. 271, 362) „epe” cu „iepe” (poz. 277și 288,298,309,326,336.367), „păsări de toate vârstele”
cu „păsări de toate speciile și vârstele” (poz.278, 289, 299, 310, 327, 337,368, 376, 383, 390,), „scrofste” cu „scroafe” (poz. 322, 332), „ias” cu
„iaz” (poz. 348). În unele locuri este scris „asini”, „asinilor”, iar în altele „asine”, „asinelor”. A se unifica: „asini”, „asinilor”. Nu este clar de ce nu sunt
completate toate rubricile la poz. 239-246; 290-299; 301-310; 311-355 din acest tabel.
În linii generale subcapitolele 6.2. Fermentarea enterică (categoria de surse A) și 6.3. Managementul dejecțiilor animaliere (categoria de surse
4B) din Cap. 6 „Agricultura” a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova reflectă
corectă starea surselor de emisie a gazelor cu efect de seră din sectorul zootehnic al Republicii Moldova.

Dr. șt. agr.,
conf. cerc.
Tamara
Leah, vicedirector

Institutul de
Pedologie,
Agrochimie
și Protecție a
Solului „Nicolae
Dimo”

Sectorul agricol –
fitotehnia

Str. Ialoveni nr. 100, et. I,
MD 2070, Chișinău, R. Moldova
Tel: +373 22 28 48 43, 28 48 62,
Fax: +373 22 28 48 55
E-mail: tamaraleah09@gmail.com

În urma verificării informației incluse în subcap. 6.4 din Cap. 6 „Agricultura” a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi
sechestrare în Republica Moldova s-a constatat că pentru fiecare categorie de emisie este prezentată o scurtă descriere a dinamicii emisiilor,
sursele de emisie-cheie, metodologia aplicată. S-a constatat că pentru asigurarea consistenței în timp a rezultatelor obținute pe întreaga perioadă
de studiu la calcularea tuturor categoriilor de emisii de N2O directe și indirecte s-a folosit una și aceeași metodologie.
Calcularea a fost corectă. Sursele bibliografice utilizate în Cap. respectiv cu referință la datele de activitate sunt incluse în bibliografia raportului.
Toate referințele incluse în Cap. respectiv al Raportului sunt citate în text. Referințele incluse în capitol sunt transcrise corect. Modificarea datelor
de activitate folosite la evaluarea emisiilor gazelor cu efect de seră în actualul ciclu de inventariere, în comparație cu ciclul precedent este destul
de argumentată.
Criteriile de selectare a datelor de activitate și factorilor de emisie sunt analizate și argumentate. Factorii de emisie folosiți în actualul ciclu de
inventariere sunt disponibili și reprezentativi. Toate calculele emisiilor de GES din tabelele primare sunt incluse în tabelele sumare, unitățile de
măsură, parametrii și factorii de conversie sunt aplicați corespunzător. Unitățile de măsură sunt etichetate corespunzător și gestionate corect.
subcap. 6.4 din Cap. 6 „Agricultura” a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova este
elaborat în conformitate cu cerințele Ghidului CISC (1997, 2000, 2006). Datele incluse în acest subcapitol sunt complete și pot fi recomandate în
diferite scopuri practice la evaluarea stării de calitate a diferitor componente ale mediului ambiant.
Informația prezentată în subcap. 6.4 poate fi aplicată la reflectarea problemei atenuării emisiilor gazelor cu efect de seră provenite din agricultură
prin elaborarea unor sisteme raționate de lucrare și fertilizare a solurilor, care ar diminua pierderile de carbon și azot, ar contribui la depozitarea
pe termen lung a acestor elemente în sol sub formă de materie organică (humus) și alte substanțe organice rezistente la descompunere.
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Numele

Liliana
Şpitoc,
șef al secţiei
prognoze,
programe şi
strategii

Ludmila
Gofman

Organizația

Institutul de
Cercetări şi
Amenajări
Silvice, Agenţia
„Moldsilva”,
Ministerul
Mediului

Consultant
independent

Domeniul de
expertiză

Sectorul
FTSCFTS

Sectorul deşeuri

Informații de contact

Sumar al concluziilor şi recomandărilor

Str. Calea Iesilor nr. 69,
Chișinău, Republica Moldova,
Telefon: +373-22-92-89-56,
E-mail: liliana.spitoc@yahoo.com

În urma verificării foilor de calcul s-a constatat că datele din tabelele şi figurile din Cap. 7 „FTSCFTS” a Raportului Naţional de Inventariere: 19902013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova, în special în subcapitolele 7.2 Terenuri silvice (categoria de surse 5A), 7.3 Terenuri
agricole lucrate (categoria de surse 5B) şi 7.4. Pajişti (categoria de surse 5C) sunt corect calculate în conformitate cu cerinţele Ghidului 1996
revăzut (CISC, 1997). Foi de calcul cu abateri de la standarde (CISC, 1997) nu au fost evidenţiate.
Datele de activitate utilizate la nivel naţional sunt rezonabile. Sursele de referinţă pentru datele de activitate sunt oficiale (datele evidenţelor de
stat a terenurilor fondului forestier – suprafaţa pădurilor, repartiţia pe specii, volumul masei lemnoase pe picior etc.; materialele amenajamentelor
silvice – suprafaţa şi caracteristicile dendrometrice ale pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră; datele Cadastrului funciar general – suprafaţa vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, pajiştilor, plantaţiilor multianuale, terenurilor arabile, terenurilor localităţilor, altor categorii de
terenuri etc.; rapoartele statistice ale Agenţiei „Moldsilva” privind volumul de masă lemnoasă recoltat în procesul tăierilor silvice (pe categorii şi
esenţe); rapoartele statistice ale Agenţiei „Moldsilva” privind volumul tăierilor ilicite depistate în fondul forestier gestionat, precum şi în pădurile şi
vegetaţia forestieră aflată în gestiunea altor deţinători; rapoartele Inspectoratului Ecologic de Stat – volumul tăierilor ilicite depistate de către subdiviziunile sale teritoriale; rapoartele Inspectoratului Ecologic de Stat – volumul de masă lemnoasă autorizat spre recoltare în pădurile şi vegetaţia
forestieră deţinută de primării, ministere, departamente; rapoartele naţionale privind starea mediului în Republica Moldova – suprafeţele pe care
s-a ars miriştea; datele Anuarelor Statistice – recoltarea produselor lemnoase, suprafeţele silvice cuprinse de incendii, suprafeţele însămânţate
cu culturi agricole, producţia totală şi medie la hectar pe principalele culturi agricole etc.). În urma verificării unor mostre din datele de activitate nu
s-au evidenţiat erori de transcriere.
Totuși au fost observate unele mici greșeli/neclarități, înlăturarea cărora va ameliora prezentarea raportului NIR: pag. 3, 14, 48 se utilizează
abrevierea „UTSUTGS”, în restul textului se întâlnește „FTSCFTS”. De fapt, ambele sunt corecte, de ex. în NIR precedente s-a folosit UTSUTGS,
dar într-un text ar trebui totuși de ales o singură traducere/ abreviere; situația asemănătoare cu denumirea categoriei 5B „Terenuri agricole
lucrate” (pag. 2, 3, 4, 6, 27 etc.), care poate fi întâlnită ca „terenuri agricole prelucrate” (pag. 5, 20, 24); pag. 7, Cap. 7.2, subcap. 7.21. alineatul
2, propoziția 3 și 4: se propune înlocuirea cuvântului „stabilitatea” cu „consistența”, cea ce corespunde cu definiția națională a pădurii, aprobată
prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr.7-p din 11.01.2006; pag. 8 alineat 2 este citat Codul silvic însă în lista bibliografică nu se regăseşte; definiţia
variabilei de la pag. 9 Lfuelwood – pierderile anuale de biomasă în urma recoltării lemnului de lucru, care se calculează conform ecuaţiei, corect
ar fi lemnului de foc; pag. 9 în câteva locuri în loc de „m3” se folosește „м3”; Pag. 10 Tabelul 7-7. După numărul 7-7 în loc de punct (.) ar trebui
să fie două puncte (:); pag. 12 după Tabelul 7-11 sursa: Укаинское lipseşte litera р; se propune indicarea surselor concrete pentru coeficienți
utilizați: de ex. pe pag. 13 pentru Cf = coeficientul de ardere, valoarea utilizată în mod implicit este 0.45 (CISC, 2006) de indicat sursa: „Ghidul
CISC, 2006, vol.4, Cap. 2, Tabelul 2.6, pag. 2.48)”, pentru MB • Cf care este de 19.8 t s.u./ha – sursa va fi ”Ghidul CISC 2006, vol.4, Cap. 2,
Tabelul 2.4, pag. 2.45-2.46” ; pag. 13, Tabelul 7-13: de indicat sursa: „Ghidul CISC 2006, vol. 4, Cap. 2, Tabelul 2.5, pag. 2.47.”; pag. 39,
Tabelul Anexa 3-4.1: coloana II „Stabilitatea medie” , corect va fi „Consistența medie”; pag. 17 sursa citată (Paladiiciuk,1986) nu este menționată
în lista de bibliografie; pag. 18 Cap. 7.3.2, alineatul 2 și mai departe în text cuvântul „arborestive” va fi mai corect de înlocuit cu „arborescente”;
pag. 20, alineatul 1, 1 propoziție în loc de „anuale” din context ar trebui să fie înlocuit cu „miltianuale”; pag. 20, alineatul 2, propoziția 2, în loc de
„productivitatea arboretelor de protecție” va fi „productivitatea perdelelor forestiere de protecție”; pag. 21 ecuația „Emisiile de non-CO2” , dacă
utilizăm ecuația din sursa citată, trebuie s-o scriem în original în întregime, deci nu EMISII ardere, ci Lfire.
Concluzia: Cap. 7 „FTSCFTS” al Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova, corespunde cerinţelor metodologice, este bine structurat, bine argumentat şi formatat şi poate fi editat după ce se vor face corectările respective.

E-mail: ludmila.gofman@gmail.
com

În urma verificării şi controlului calităţii categoriilor de surse 6A „Depozite de deșeuri menajere solide” și 6B „Tratarea apelor uzate”din cadrul Sectorului 6 „Deșeuri”, n-au fost depistate erori la introducerea datelor și efectuarea calculelor.
Au fost identificate unele omisiuni privind citarea în conținutul raportului a surselor din lista de bibliografie a raportului și viceversa privind includerea în
lista de bibliografie a surselor de referință citate în subcap. menționat.
De asemenea, în unele cazuri de utilizare (note de subsol, bibliografie) a referințelor la adrese web, se indică hiperlink-uri fără a include paranteze.
În urma verificării, tabelelor și figurilor, ecuațiilor și a formatului general nu au fost identificate erori sau omisiuni.
Detaliile sunt disponibile în formularele de verificare și control și în versiunea electronică a raportului privind Sectorului 6 „Deșeuri” din Cap. 8 „Deşeuri” a Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare în Republica Moldova.

3 - 15

Cap. 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al calității
Lista de verificare a Coordonatorului QA/QC
Sarcină realizată

Activități

Numele

Data

•

Clarificați și comunicați responsabilitățile QA/QC membrilor echipei naţionale de inventariere

Marius Ţăranu

01.10.2014

•

Elaboraţi Liste de verificare şi QC corespunzătoare rolurilor stabilite în cadrul echipei naţionale de inventariere

Marius Ţăranu

01.10.2014

•

Distribuiți Listele de verificare şi QC membrilor echipei naţionale de inventariere și stabiliţi termenele-limită pentru completarea acestora

Marius Ţăranu

01.10.2014

•

Asigurați completarea la timp și corectă a Listelor de verificare şi QC și realizarea activităților aferente prin verificarea progresului înregistrat de către membrii echipei
naţionale de inventariere

Marius Ţăranu

31.05.2015

•

Colectați Listele de verificare şi QC completate de la membrii echipei naţionale de inventariere

Marius Ţăranu

01.06.2015

•

Verificați caracterul complet şi acurateţea Listelor de verificare şi QC completate

Marius Ţăranu

01.06.2015

•

Prezentați documentația QC Coordonatorului naţional al inventarului de GES și Coordonatorului sistemului de arhivare a datelor și documentelor

Marius Ţăranu

01.06.2015

•

Coordonați revizuirea externă (QA) a inventarului și asigurați-vă că comentariile şi recomandările recepţionate sunt considerate/ încorporate în inventar. Pașii întreprinşi în
vederea coordonării verificărilor realizate de către terţe părţi includ:

Marius Ţăranu

01.08.2015
10.08.2015
20.08.2015
01.09.2015
10.09.2015
25.09.2015
27.09.2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificați experţii verificatori externi
Stabiliți calendarul verificărilor
Stabiliți formatul verificărilor (marcare digitală în fişiere Word sau Excel)
Contactați verificatorii externi pentru a-i informa despre calendarul verificărilor
Distribuiți proiectul Raportului Naţional de Inventariere pentru comentarii
Colectați și compilaţi comentariile/ recomandările experţilor verificatori externi
Prezentați comentariile/ recomandările compilate Coordonatorului de inventar și Coordonatorului sistemului de arhivare a datelor şi documentelor
Actualizați Raportul Naţional de Inventariere, respectiv, dacă este cazul, şi inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu comentariile/
recomandările recepţionate din partea experţilor verificatori externi
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Lista de verificare a Coordonatorului naţional al inventarului de GES: verificări transversale ale calității generale a inventarului
naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
Sarcina relizată

Activități

Numele

Data

Verificări transversale privind estimarea emisiilor în diferite categorii
•

Identificați parametrii comuni pentru mai multe categorii (e.g., factorii de conversie, coeficienții privind conținutul carbonului în combustibili etc.) și verificați consistenţa utilizării acestora la
estimarea emisiilor în diferite categorii

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Verificați dacă prin utilizarea aceluiaşi set de date de activitate (e.g. şeptelul de animale) se raportează valori comparabile (i.e., analoage după magnitudine)

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Verificați dacă acelaşi set de date este utilizat în mod adecvat la estimarea emisiilor provenite de la diferite categorii (e.g., datele privind şeptelul de animale sunt utilizate atât la fermentarea enterică, cât și la managementul dejecțiilor animaliere)

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Verificaţi dacă numărul de semne după virgulă pentru parametrii comuni, factorii de conversie, factorii de emisie, datele de activitate este utilizat în mod consecvent la estimarea emisiilor
în diferite categorii

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Verificați dacă rezultatele finale ale estimării nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon sunt raportate consecvent (acelaşi număr de cifre după virgulă) pentru diferite categorii în diferite sectoare ale inventarului

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Verificați dacă estimările nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon sunt agregate corect de la
nivelele inferioare de raportare spre cele superioare

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Altele (de specificat)
Marius Ţăranu

30.06.2015

Documentarea inventarului
•

Verificați dacă standardele interne de documentare sunt aplicate consecvent pentru toate categoriile

•

Altele (de specificat)

Caracterul complet al inventarului
•

Verificați caracterul complet al inventarului pentru toate categoriile și toţi anii de raportare

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Verificați dacă lacunele în date au fost identificate și raportate corespunzător pentru toate categoriile

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Comparați rezultatele finale ale estimării nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon pentru actualul
ciclu de inventariere cu cele obţinute în ciclul precedent

Marius Ţăranu

30.06.2015

•

Altele (de specificat)
Marius Ţăranu

30.06.2015

Menţinerea fișierelor de calcul
•

Au fost urmate procedurile standard de verificare şi control al fișierelor?

•

Altele (de specificat)
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Lista de verificare a Coordonatorului naţional al inventarului de GES: „Raportul Naţional de Inventariere”
Sarcina relizată
Numele
Data

Activități
Compartimentul frontal al documentului
•

Pagina de titlu conţine informaţii corecte despre titlul documentului, anul şi data apariţiei, adresa de contact a instituţiei responsabile

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Cuprinsul documentului reflectă adecvat conţinutul acestuia: titlurile din cuprins corespund celor din text, paginile sunt numerotate corespunzător; numerele de ordine ale capitolelor sunt
consecutive, iar punctuația este corectă

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Secţiunile documentului „Rezumatul” și „Introducerea” sunt actualizate, iar tendinţele emisiilor antropice de GES rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de
carbon sunt discutate

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Altele (de specificat)

Tabele și figuri
•

Verificați dacă cifrele din tabelele documentului corespund celor din foile de calcul

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificați dacă acelaşi număr de cifre după virgulă este utilizat în toate tabelele documentului

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificați dacă alinierea cifrelor în coloane și rânduri este aceeaşi în toate tabelele documentului

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificați dacă toate tabelele din document sunt formatate consecvent

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificați dacă toate tabelele şi figurile din document sunt actualizate și dispun de referințe în text

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificați dacă titlurile tabelelor și figurilor sunt consecvente cu conținutul acestora

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Altele (de specificat)

Ecuații
•

Verificați dacă ecuațiile sunt consecvente

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificați dacă variabilele utilizate în ecuații sunt definite în textul de sub ecuație

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Altele (de specificat)
Marius Ţăranu

30.09.2015

Referințe bibliografice
•

Verificați dacă referințele bibliografice sunt consecvente și corespund citatelor din text

•

Altele (de specificat)

Formatul general
•

Verificaţi dacă acronimele sunt descifrate doar la prima utilizare și nu și ulterior în fiecare capitol

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificaţi dacă fonturile sunt utilizate consecvent în text, titluri și subtitluri

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificaţi dacă toate evidențierile, notițele și comentariile au fost înlăturate din document

Marius Ţăranu

30.09.2015

Verificaţi dacă mărimea, stilul și spațierea paragrafelor este consecventă

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Verificaţi dacă în document a fost efectuată verificarea ortografiei

Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Altele (de specificat)
Marius Ţăranu

30.09.2015

•

Alte aspecte
•

Verificați dacă fiecare compartiment al documentului este actualizat (dacă a fost inclus şi descris cel mai recent an cuprins de inventar)

•

Altele (de specificat)
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Informații de contact ale reprezentantului instituției naționale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului național de GES
Țara:

Republica Moldova

Adresa poștală:

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova

Numele:

Marius Țăranu

Telefon/Fax:

+373 22 23 22 47

Funcția:

Coordonator naţional al inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră

E-mail:

marius.taranu@clima.md

Organizația:

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

URL:

http://www.clima.md
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4. Descrierea sistemului de arhivare
4.1. Contextul general
Arhiva inventarului naţional al emisiilor antropice de GES rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon se referă la o colecţie
de înregistrări creată în perioada dezvoltării inventarului (referinţe, date de activitate, metodologii selectate, comentarii ale experților, recalculări şi revizuiri
etc.), precum şi documentarea locaţiei unde sunt păstrate aceste înregistrări. Sistemul de arhivare este o componentă esenţială a procesului de dezvoltare a
inventarului şi este important pentru susţinerea Sistemului naţional de inventariere al Republicii Moldova.
Un sistem de arhivare face inventarul naţional mai transparent şi reproductibil, facilitând dezvoltarea ulterioară a inventarului de către personalul viitor al
echipelor naţionale de inventariere (persoanele responsabile pentru elaborarea estimărilor în cadrul unui anumit sector sau categorie). Fiecare nou ciclu de
inventariere va beneficia de un management eficient al informaţiilor şi documentaţiei realizat pe durata ciclului de inventariere precedent.
Toate informaţiile folosite pentru a dezvolta inventarul urmează a fi arhivate într-o singură locaţie, atât în format electronic, cât şi/sau pe suport de hârtie,
astfel încât coordonatorii viitori ai inventarului să poată face referire la toate fişierele relevante pentru a răspunde la un posibil feedback al experţilor verificatori externi, inclusiv la întrebări ce se referă la metodologiile aplicate.
Informațiile arhivate urmează să includă toți factorii de emisie şi datele de activitate la cel mai detaliat nivel, precum şi documentaţia ce confirmă cum acești
factori şi date de activitate au fost generate şi agregate în scopul dezvoltării inventarului.
Aceste informaţii urmează să includă documentaţia internă cu privire la procedurile de asigurare a calităţii, verificare şi control al calităţii (QA/QC), reviziile
interne şi externe, documentaţia privind analiza periodică a categoriilor-cheie, precum şi îmbunătăţirile planificate.
Dacă este posibil, copii electronice ale arhivei urmează a fi păstrate în alte locaţii pentru a reduce riscul pierderii tuturor evidențelor, în caz de furt sau
calamităţi naturale (e.g., incendii, cutremure, inundaţii etc.).

4.2. Evaluarea procedurilor existente de arhivare
Mai jos sunt menţionate procedurile de arhivare aplicate în precedentul ciclu de inventariere.
oo Documentele și fișierele disponibile din precedentul ciclu de inventariere:
• Documentele și fișierele disponibile din precedentul ciclu de inventariere sunt păstrate atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie.
• Acces la aceste informaţii are Coordonatorul naţional al inventarului de GES, care concomitent activează şi în poziţia de Coordonator al sistemului de
arhivare a datelor și documentelor, respectiv şi Managerul Oficiului „Schimbarea Climei”, Ministerul Mediului.
• Majoritatea documentelor se păstrează atât în versiune proiect, cât şi în cea finală.
• Se păstrează şi se actualizează şi Lista cu numele şi adresele de contact ale Coordonatorilor sectoriali şi consultanţilor responsabili pentru categorii
individuale. În continuare sunt menţionate şi procedurile de arhivare a documentelor și fișierelor disponibile în cel mai recent ciclu de inventariere.
oo Documentaţia generată în ciclul de inventariere precedent este preluată de către Coordonatorul naţional al inventarului de GES în scopul actualizării şi
utilizării acesteia pentru dezvoltarea celui mai recent inventar.
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•
•

Informaţia este păstrată în format electronic, precum şi pe suport de hârtie.
Fizic, informaţia este păstrată în incinta Oficiului „Schimbarea Climei” de pe strada Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37, MD 2004, Chişinău, Republica Moldova.
• Informaţia este păstrată atât în calculator, cât şi pe suport de memorie extern, iar cea recepţionată iniţial doar pe hârtie, pentru siguranţă este ulterior
scanată şi păstrată în versiune electronică.
• Fișierele sunt denumite reieşind din numele de referinţă al documentului şi data recepţionării.
• Pentru a reflecta actualizările ulterioare, numele fișierelor sunt schimbate prin indicarea datei ultimei actualizări.
oo Odată completate în versiune electronică, șabloanele-tip sunt păstrate de către Coordonatorul sistemului de arhivare a datelor și documentelor, inclusiv:
• Șablonul 1: „Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere”.
• Șablonul 2: „Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor”.
• Șablonul 3: „Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii”.
• Șablonul 4: „Descrierea sistemului de arhivare”.
• Șablonul 5: „Analiza categoriilor-cheie”.
• Șablonul 6: „Planul de îmbunătățire a inventarului național”.

4.3. Planificarea sistemului de arhivare
Următoarele compartimente descriu Planul pentru sistemul de arhivare a datelor şi documentelor, pe care entitatea naţională desemnată cu responsabilitatea privind dezvoltarea inventarului naţional de GES îl urmează pentru a asigura un inventar naţional de calitate bazat pe o evaluare a practicilor existente,
după cum este descris în secțiunea 4.2.
4.3.1. Rolul și responsabilitățile Coordonatorului pentru sistemul de arhivare a datelor şi documentelor
Responsabilităţile Coordonatorului pentru sistemul de arhivare sunt clarificate la începutul fiecărui ciclu de inventariere. Astfel, Coordonatorul pentru sistemul de arhivare are responsabilitatea de a asigura că toate procedurile de arhivare sunt realizate eficient, iar documentele de suport şi foile de calcul sunt
păstrate în mod corespunzător. De asemenea, acesta clarifică responsabilităţile privind realizarea procedurilor de arhivare la diferite niveluri, asigurându-se
că toţi membrii echipei naţionale de inventariere își cunosc responsabilităţile directe ce ţin de funcţionarea sistemului de arhivare, inclusiv documentaţia
care urmează a fi arhivată la finele fiecărui ciclu de inventariere.
Aceste responsabilităţi prevăd ca Coordonatorul pentru sistemul de arhivare a datelor şi documentelor să:
•
•
•
•
•

comunice Planul sistemului de arhivare, procedurile și responsabilitățile stabilite altor membri ai echipei de inventariere;
determine sarcinile de arhivare și să le atribuie personalului implicat în dezvoltarea inventarului naţional;
întocmească o Listă de verificare a procedurilor de arhivare pentru a fi urmate de către membrii echipei de inventariere;
se asigure că procedurile de arhivare (a se vedea mai jos compartimentul 4.3.2.) sunt aplicate eficient;
fie responsabil de păstrarea continuă a arhivei și să răspundă la solicitările de a vizualiza şi consulta materialele de arhivă.
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4.3.2. Proceduri de arhivare
Este esențial a descrie fiecare aspect al procesului de arhivare, astfel încât aceste proceduri să fie implementate eficient. Planul sistemului de arhivare elaborat de Coordonatorul pentru sistemul de arhivare urmează să ia în considerare următoarele:
Managementul fișierelor
• Fișierele de calcul se notează prin aplicarea caracterelor alfabetului latin cu codul categoriei IPCC, gazul cu efect de seră şi anii acoperiţi de inventar.
Fișierul este marcat de asemenea cu data când acesta a fost salvat ultima dată (spre exemplu: „4D_N2O_solurile_agricole_1990-2013_23.04.2015.
xls”).
• Procedurile de management al fișierelor de lucru și modul de stabilire a numelui acestor fişiere sunt comunicate / reamintite membrilor echipei
naţionale de inventariere la începutul fiecărui ciclu de inventariere.
Păstrarea datelor
La finele fiecărui ciclu de inventariere, fişierele de calcul și alte fișiere electronice utilizate pentru efectuarea calculelor estimative în cadrul inventarului sunt
prezentate Coordonatorului pentru sistemul de arhivare.
Componentele esențiale ale arhivei sunt:
•
•
•
•
•
•

Bazele de date, fişierele de calcul, fișierele adiţionale utilizate pentru efectuarea calculelor estimative pentru fiecare categorie a inventarului.
Planul QA/QC cu Listele de verificare a activităţilor de QC completate.
Fişierele ce conţin Analiza categoriilor-cheie.
Comentariile, recomandările și răspunsurile recepţionate de la experţii verificatori externi.
Ultima versiune a Raportului Naţional de Inventariere, în limbile română şi engleză.
Șablonul 1: „Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere” şi Şablonul 2: „Metodologii de evaluare şi procesul de documentare
a datelor” actualizate etc.
Fișierele listate mai sus sunt arhivate cel mai ușor fiind copiate pe unităţi externe de memorie USB sau pe alte mijloace electronice durabile, după care se
transmit Coordonatorului pentru sistemul de arhivare. Dacă nu este posibil a păstra arhiva în format electronic, fișierele se printează, cataloghează și se
plasează în arhiva inventarului şi pe suport de hârtie. Conținutul unităţilor externe de memorie USB este marcat pentru referință într-un mod clar.
În Republica Moldova este un utilizat sistem numeric sectorial de catalogare a elementelor constitutive ale arhivei. Spre exemplu, prima sursă de informaţie
asociată cu datele de activitate în cadrul sectorului energie este marcată: „E-1-dat”, a doua sursă de informaţie este marcată „E-2-dat” etc. Respectiv, sursele
de informaţie pentru sectorul deşeuri sunt marcate: „D-1-dat”, „D-2-dat” etc. Sursele de informaţie pentru fişierele de calcul în cadrul sectorului energie sunt
marcate: „E-1-calc”, „E-2-calc” etc. Respectiv, sursele de informaţie pentru sectorul deşeuri sunt marcate: „D-1-calc”, „D-2-calc” etc. De asemenea, fiecare format electronic are şi o etichetă, în scopul unui control mai eficient al versiunilor.
Păstrarea documentelor
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Documentele-sursă și cele de referinţă folosite pentru a dezvolta inventarul sunt colectate atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, fiind ulterior
furnizate Coordonatorului pentru sistemul de arhivare.
Copiile documentelor cu informaţii relevante obţinute din publicaţii periodice, contacte directe cu furnizorii de date şi alte surse sunt incluse în setul de
documente furnizate Coordonatorului pentru sistemul de arhivare. De regulă, acestea includ cel puţin pagina de titlu cu numele autorului (autorilor), paginile
publicaţiei de pe care au fost utilizate datele, paginile unde se explică datele utilizate şi paginile cu descrierea metodologiilor utilizate.
Următoarele documente sunt incluse în mod obligator în Registrul arhivei inventarului:
•

Toate documentele de referință noi utilizate în cel mai recent ciclu de inventariere sunt înregistrate în Registrul arhivei. Odată înregistrate, fișierele selectate sunt păstrate şi constituie parte a arhivei inventarului. Coordonatorii grupurilor de lucru sectoriale sunt responsabili pentru verificarea tuturor
referințelor citate în Raportul Naţional de Inventariere şi colectarea documentelor respective pentru a fi oferite Coordonatorului pentru sistemul de
arhivare.
• Versiunile-proiect şi finale (în format electronic) ale Rapoartelor Naţionale de Inventariere, documentele utilizate în procedurile de asigurare a calităţii,
verificare şi control al calităţii.
• Versiunea finală a Raportului privind Sistemul național de inventariere al Republicii Moldova (conţinând 6 șabloane completate: (1) Aranjamentele
instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere; (2) Metodologiile de evaluare şi procesul de documentare a datelor; (3) Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii; (4) Descrierea sistemului de arhivare; (5) Analiza categoriilor-cheie; și (6) Planul de îmbunătățire a
inventarului național).
• Toate documentele care reflectă comentariile sunt primite ca rezultat al expertizării de către experţi verificatori externi. Acestea includ atât comentariile primite verbatim (după cum au fost recepţionate în original), cât și reflectarea documentară a acțiunilor ulterioare întreprinse ca răspuns de către
personalul echipei de inventariere.
Mecanismele de păstrare
Fișierele arhivate ale inventarului (fişierele originale şi duplicatele acestora) se păstrează de către Coordonatorul pentru sistemul de arhivare în incinta Oficiului Schimbarea Climei, str. Mitropolit Dosoftei nr. 156a, biroul 37, MD 2004, municipiul Chişinău, Republica Moldova. În fişierul de deschidere a arhivei este
plasată descrierea conținutului acesteia şi indicii de arhivare utilizaţi. Coordonatorul sistemului de arhivare alege o locație cât mai sigură pentru plasarea
arhivei pe suport de hârtie și în format electronic.
4.3.3. Lista de verificare a procedurilor de arhivare
Pentru a asigura crearea unui sistem de arhivare de succes, Coordonatorul sistemului de arhivare utilizează o Listă de verificare, care îl ajută să se asigure
că toate procedurile de arhivare sunt efectuate la timp și cuprinzător. Lista finală a sarcinilor de arhivare indică toate acţiunile de arhivare, responsabilii de
sarcină și termenele de realizare (Tabelul 4.1).
Coordonatorul sistemului de arhivare se asigură că toate sarcinile sunt conturate clar înainte de începutul oricărei proceduri de arhivare. De asemenea,
Coordonatorul sistemului de arhivare este responsabil pentru desemnarea la începutul ciclului de inventariere a personalului pentru fiecare sarcină și
procedură de arhivare, precum şi a termenului de realizare a acestora.
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Tabel 4.1: Activităţi de arhivare, responsabilitățile și termenele de realizare
Termenele-limită
de realizare

Activităţi de arhivare

Activitate realizată
Inițiale

Coordonatorul sistemului de arhivare
Creați arhiva oficială localizată în incinta Oficiului „Schimbarea Climei”.

01.07.2015

Marius Ţăranu

Comunicați Planul de arhivare și stabiliți termenele-limită de realizare.

01.07.2015

Marius Ţăranu

Colectați copii ale referințelor la informaţia utilizată de la consultanţii naţionali.

31.08.2015

Marius Ţăranu

Solicitați copiile referințelor lipsă de la Coordonatorii sectoriali şi responsabilii de categorie.

30.09.2015

Marius Ţăranu

Colectaţi şi compilați în mape pentru fiecare sector versiunile electronice ale foilor de calcul utilizate pentru estimarea emisiilor.

31.08.2015

Marius Ţăranu

Colectați copiile versiunilor-proiect ale documentului de inventariere (capitolelor sectoriale ale Raportului Naţional de Inventariere).

30.06.2015

Marius Ţăranu

Colectați copiile versiunilor finale ale documentului de inventariere (capitolelor sectoriale ale Raportului Naţional de Inventariere).

30.09.2015

Marius Ţăranu

Compilați varianta electronică a versiunii finale a documentului de inventariere (Raportului Naţional de Inventariere).

31.10.2015

Marius Ţăranu

Colectați de la fiecare Coordonator sectorial şi responsabil de categorie copiile răspunsurilor la comentariile primite în urma expertizării externe a inventarului.

31.10.2015

Marius Ţăranu

Colectați de la fiecare Coordonator sectorial şi responsabil de categorie copiile răspunsurilor la comentariile primite în urma consultării publice a Raportului Naţional de Inventariere.

31.10.2015

Marius Ţăranu

Catalogați toate documentele utilizate în ciclul de inventariere utilizând un număr și indice unic de urmărire.

30.11.2015

Marius Ţăranu

Colectați versiunile completate ale Șablonului 1: „Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere” şi ale Şablonului 2: „Metodologii de evaluare şi procesul de
documentare a datelor”.

30.09.2015

Marius Ţăranu

Colectaţi versiunea electronică a fișierelor cu analiza categoriilor-cheie.

30.09.2015

Marius Ţăranu

Colectaţi şi compilați versiunile electronice ale formularelor de verificare QA/QC.

31.10.2015

Marius Ţăranu

Salvați toate fișierele electronice ale arhivei pentru ciclul de inventariere recent pe o unitate de memorie USB.

30.11.2015

Marius Ţăranu

Comparând conținutul arhivei electronice cu cel al versiunii pe suport de hârtie, asigurați-vă că toate materialele utilizate au fost incluse în arhivă.

30.11.2015

Marius Ţăranu

Asigurați-vă că toate fișierele electronice se află pe unitatea de memorie USB și că aceasta se păstrează împreună cu alte materiale oficiale ale arhivei.

30.11.2015

Marius Ţăranu

Distribuiți fișierele electronice la începutul următorului ciclu de inventariere în vederea actualizării acestora.

01.01.2016

Marius Ţăranu

30.06.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

30.09.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

Coordonatorii sectoriali

Expediați versiunile electronice ale foilor de calcul utilizate pentru a estima emisiile/ sechestrările de gaze cu efect de seră Coordonatorului naţional al inventarului de GES (utilizând
denumirile convenționale prestabilite).

Expediați versiunile finale ale capitolelor sectoriale din Raportul Naţional de Inventariere Coordonatorului naţional al inventarului de gaze cu efect de seră.
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Termenele-limită
de realizare

Activităţi de arhivare

Expediați versiunile completate ale Şablonului 2: „Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor” pentru fiecare categorie considerată la nivel sectorial.

Creați indicii versiunilor-proiect ale documentelor și fișierelor ce urmează a fi păstrate în arhivă în format electronică și pe suport de hârtie.

Creați indicii versiunilor finale ale documentelor și fișierelor ce urmează a fi păstrate în arhivă în format electronică și pe suport de hârtie.

Compilaţi şi expediaţi versiunea electronică a fișierelor cu Analiza categoriilor-cheie Coordonatorului naţional al inventarului de gaze cu efect de seră (utilizând denumirile
convenționale prestabilite).

Expediaţi lista activităţilor QA/QC și măsurilor de corecţie întreprinse (pentru fiecare categorie în parte în cadrul sectorului de responsabilitate) Coordonatorului naţional al inventarului
de gaze cu efect de seră.

Salvați versiunile finale ale tuturor fișierelor electronice de lucru pentru a fi înscrise în arhiva electronică. Marcați fişierele cu indicele „FINAL”, indicând numele categoriei și data, apoi
expediați-le Coordonatorului naţional al inventarului de gaze cu efect de seră.
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Activitate realizată
Inițiale

30.09.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

30.09.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

31.10.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

30.09.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

31.10.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

31.10.2015

Elena Bîcova
Vladimir Brega
Anatolie Tărîță
Sergiu Coşman
Ion Talmaci
Tatiana Ţugui

Data

Cap. 5: Analiza categoriilor-cheie
1: Aranjamentele instituționale pentru Sistemul național de inventariere
2: Metodologii de evaluare și procesul de documentare a datelor
3: Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al calității
4: Descrierea sistemului de arhivare
5: Analiza categoriilor-cheie
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național

Informații de contact al reprezentantului instituției naționale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului național de GES
Țara:

Republica Moldova

Adresa poștală:

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova

Numele:

Marius Țăranu

Telefon/Fax:

+373 22 23 22 47

Funcția:

Coordonator naţional al inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră

E-mail:

marius.taranu@clima.md

Organizația:

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

URL:

http://www.clima.md
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5. Analiza categoriilor-cheie
5.1. Contextul general
Conceptul „categorii-cheie” a fost creat de IPCC ca o modalitate de a ajuta Părţile semnatare ale CONUSC să prioritizeze resursele pentru îmbunătăţirea
calităţii inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră1. Categoriile-cheie contribuie într-o măsură mai mare la nivelul emisiilor totale naţionale. De asemenea, când emisiile sunt disponibile pentru o perioadă de timp mai mare, categoriile-cheie sunt identificate ca fiind acele categorii care au o influenţă mai
mare şi asupra tendinţei emisiilor în timp2. Adițional, atunci când alături de nivelul emisiilor este considerat şi nivelul incertitudinilor, pot fi identificate categorii-cheie adiţionale.
Rezultatele analizei categoriilor-cheie oferă o listă a celor mai importante categorii ale inventarului național al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră
rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon. Această listă este un punct de pornire, din care se poate iniţia procesul de
îmbunătăţire a inventarului naţional de GES.
Pentru a îmbunătăţi calitatea inventarului, este necesar a lua în considerare posibilitatea aplicării unor abordări metodologice de nivel mai înalt, colectarea
unor date de activitate mai detaliate, elaborarea unor factori de emisie cu specific naţional etc.
Toate aceste activități necesită resurse suplimentare şi nu întotdeauna este posibil a face îmbunătăţiri pentru fiecare categorie inclusă în inventarul naţional.
Lista categoriilor-cheie, rezultate din această analiză, poate oferi un cadru cantitativ pentru echipa naţională de inventariere în vederea elaborării unui Plan
de îmbunătăţire a inventarului naţional într-o manieră cost-eficientă. De asemenea, analiza categoriilor-cheie oferă informații mai complete şi transparente
pentru Comunicările Naţionale şi Rapoartele Bienale Actualizate.
În continuare se prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie evaluate prin utilizarea abordărilor metodologice de Nivelul 1 (în engl.: Tier 1). În cazul
abordării metodologice de Nivelul 1, categoriile-cheie sunt identificate folosind un prag predeterminat al emisiilor cumulative, unde categorii-cheie sunt acelea care, atunci când sunt adunate în ordinea descrescătoare a magnitudinii (de la mai mare la mai mic), constituie cumulativ cel puţin 95% din nivelul total al
emisiilor antropice de gaze cu efect de seră provenite de la surse sau de la reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon.
Abordarea metodologică de Nivelul 2 pentru identificarea categoriilor-cheie, de asemenea, poate fi utilizată dacă sunt disponibile valorile incertitudinii emisiilor sau sechestrărilor provenite de la toate categoriile incluse în inventarul naţional. În cazul abordării metodologice de Nivelul 2, categoriile de emisii sau
sechestrare sunt ierarhizate în funcţie de contribuţia acestora la nivelul de incertitudine al inventarului naţional, iar emisiile sunt ponderate în funcție de incertitudinile lor combinate, adițional la contribuţia lor asupra nivelului emisiilor totale la nivel naţional.   

1

Ghidul 1996 IPCC face referire la „categorii de surse-cheie” care au fost revizuite în următorul Ghid IPCC 2006 în „categorii-cheie”, întrucât nu doar sursele de emisii dar şi cele de sechestrare sunt incluse în analiză.

2

Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră definește „categoria-cheie” ca „o categorie care este prioritizată în sistemul național de inventariere, întrucât evaluarea acesteia are o influență semnificativă
asupra emisiilor totale de GES la nivel naţional în sensul nivelului absolut, tendinței, sau al nivelului de incertitudine al emisiilor de GES și sechestrărilor de carbon. Atunci când se folosește termenul „categorie-cheie”, acesta include atât categoriile
de emisii, cât și cele de sechestrare. A se vedea pentru detalii Cap. 4 „Selectarea metodologiilor de evaluare și identificare a categoriilor-cheie” din Ghidul IPCC 2006 <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>.
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5.2. Instrumentul de calcul utilizat pentru analiza categoriilor-cheie
Analiza categoriilor-cheie a fost efectuată prin utilizarea instrumentarului de calcul al categoriilor-cheie elaborat de Agenţia de Protecţie a Mediului a SUA (US
EPA’s Key Category Calculation Tool).

5.3. Analiza categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de nivel conform abordării metodologice de Nivelul 1
Atunci când categoriile inventarului sunt sortate în ordine descrescătoare a magnitudinii emisiilor de GES (de la mai mare la mai mic), categoriile care se
situează în partea de sus a listei şi cumulativ constituie cel puţin 95% din emisii sunt considerate categorii-cheie. Ele reprezintă acele categorii ale inventarului, care contribuie cel mai mult la emisiile totale naţionale.
Tabelul 5.1 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de nivel, fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”. În total au fost identificate 17 categorii-cheie.
Tabelul 5.1: Analiza categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de nivel (L), fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”
Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de CO2 de la industria energetică - combustibili gazoşi

Energie

6152.6295

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

Emisii de CH4 de la depozitele de deşeuri menajere solide

Deşeuri

Emisii de CO2 de la alte sectoare: rezidenţial

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

2753.2020

21.45%

21.45%

categorie-cheie

3364.2178

1759.1150

13.70%

35.15%

categorie-cheie

1544.2480

1343.8942

10.47%

45.62%

categorie-cheie

Energie

4407.6336

1309.0059

10.20%

55.82%

categorie-cheie

Emisii de directe N2O de la solurile agricole

Agricultură

1167.9904

908.0039

7.07%

62.89%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2188.7285

607.6708

4.73%

67.63%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la fermentarea enterică

Agricultură

1840.2088

541.2669

4.22%

71.84%

categorie-cheie

Emisii fugitive de CH4 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

682.2942

520.6450

4.06%

75.90%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cimentului

Procese industriale

971.7056

476.9147

3.72%

79.62%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

1412.4933

471.6212

3.67%

83.29%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili solizi

Energie

6394.4000

470.1322

3.66%

86.95%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

1116.3560

328.6530

2.56%

89.51%

categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole

Agricultură

365.0744

227.3876

1.77%

91.28%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

1942.3629

164.9499

1.29%

92.57%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

215.6014

136.4857

1.06%

93.63%

categorie-cheie

Emisii de HFCs de la echipamentul de refrigerare şi condiţionare a aerului

Procese industriale

0.0000

96.9365

0.76%

94.39%

categorie-cheie

Emisii de N2O de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

105.6201

85.4174

0.67%

95.05%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili lichizi

Energie

6785.7360

84.8480

0.66%

95.71%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

230.2856

84.5901

0.66%

96.37%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

265.5323

66.9478

0.52%

96.89%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul feroviar

Energie

452.3598

62.3858

0.49%

97.38%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

308.7371

54.4662

0.42%

97.80%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la spumele expandate

Procese industriale

0.0000

45.1716

0.35%

98.16%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

154.2715

30.3317

0.24%

98.39%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la degresarea şi curăţarea uscată

Solvenţii

62.7662

29.9961

0.23%

98.63%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul rutier

Energie

50.1981

27.7130

0.22%

98.84%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aplicarea vopselelor

Solvenţii

41.5890

20.4569

0.16%

99.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

Procese industriale

32.9560

15.5217

0.12%

99.12%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

19.4047

15.2511

0.12%

99.24%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Procese industriale

619.4733

14.3708

0.11%

99.35%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cărămizii

Procese industriale

49.4409

13.4504

0.10%

99.46%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul prin conducte

Energie

91.1782

13.2968

0.10%

99.56%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor

Solvenţii

14.0135

11.4896

0.09%

99.65%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul feroviar

Energie

54.1488

7.4678

0.06%

99.71%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul auto

Energie

24.8796

6.6527

0.05%

99.76%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice

Solvenţii

7.7278

4.6492

0.04%

99.80%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria energetică

Energie

51.2316

4.3651

0.03%

99.83%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea varului

Procese industriale

148.6611

4.0523

0.03%

99.86%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea oţelului

Procese industriale

11.7182

3.1441

0.02%

99.89%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

5.2253

2.7585

0.02%

99.91%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea argilei expandate

Procese industriale

0.0000

2.2411

0.02%

99.93%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de CO2 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.6377

2.1589

0.02%

99.94%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria producătoare şi construcţii

Energie

5.1641

1.4119

0.01%

99.95%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria energetică

Energie

9.2887

1.3734

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

6.3499

1.0959

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

8.9856

0.8209

0.01%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de SF6 de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.6803

0.01%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2.0005

0.6760

0.01%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

5.0378

0.4452

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul naval

Energie

18.9048

0.2710

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.1966

0.00%

100.00%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de N2O de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.4911

0.0862

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la aerosoli

Procese industriale

0.0000

0.0791

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul feroviar

Energie

0.5323

0.0734

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de PFCs de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.0273

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de N2O de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.0002

0.0053

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul naval

Energie

0.1582

0.0023

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0017

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.0484

0.0009

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul naval

Energie

0.0375

0.0005

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea vatei minerale

Procese industriale

8.0816

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la utilizarea N2O în anestezie

Solvenţii

0.0205

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Total

100.00%

Tabelul 5.2 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de nivel, cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”. În total au fost identificate 17 categorii-cheie.
Tabelul 5.2: Analiza categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de nivel (L), cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”
Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

-2216.0460

3245.4858

16.70%

16.70%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică - combustibili gazoşi

Energie

6152.6295

2753.2020

14.16%

30.86%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile silvice

FTSCFTS

-2197.5790

-1887.6165

9.71%

40.57%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

3364.2178

1759.1150

9.05%

49.62%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la pajiştile care rămân în categoria pajişti

FTSCFTS

-1469.8567

-1461.3867

7.52%

57.14%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la depozitele de deşeuri menajere solide

Deşeuri

1544.2480

1343.8942

6.91%

64.06%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

4407.6336

1309.0059

6.73%

70.79%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la solurile agricole

Agricultură

1167.9904

908.0039

4.67%

75.46%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2188.7285

607.6708

3.13%

78.59%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la fermentarea enterică

Agricultură

1840.2088

541.2669

2.78%

81.38%

categorie-cheie

Emisii fugitive de CH4 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

682.2942

520.6450

2.68%

84.05%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cimentului

Procese industriale

971.7056

476.9147

2.45%

86.51%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

1412.4933

471.6212

2.43%

88.93%

categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la industria energetică - combustibili solizi

Energie

6394.4000

470.1322

2.42%

91.35%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

1116.3560

328.6530

1.69%

93.04%

categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole

Agricultură

365.0744

227.3876

1.17%

94.21%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

1942.3629

164.9499

0.85%

95.06%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

215.6014

136.4857

0.70%

95.76%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la echipamentul de refrigerare şi condiţionare a aerului

Procese industriale

0.0000

96.9365

0.50%

96.26%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

105.6201

85.4174

0.44%

96.70%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică - combustibili lichizi

Energie

6785.7360

84.8480

0.44%

97.14%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

230.2856

84.5901

0.44%

97.57%

non categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

265.5323

66.9478

0.34%

97.92%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul feroviar

Energie

452.3598

62.3858

0.32%

98.24%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

308.7371

54.4662

0.28%

98.52%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la spumele expandate

Procese industriale

0.0000

45.1716

0.23%

98.75%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

154.2715

30.3317

0.16%

98.91%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la degresarea şi curăţarea uscată

Solvenţii

62.7662

29.9961

0.15%

99.06%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul rutier

Energie

50.1981

27.7130

0.14%

99.21%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aplicarea vopselelor

Solvenţii

41.5890

20.4569

0.11%

99.31%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

Procese industriale

32.9560

15.5217

0.08%

99.39%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

19.4047

15.2511

0.08%

99.47%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Procese industriale

619.4733

14.3708

0.07%

99.54%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cărămizii

Procese industriale

49.4409

13.4504

0.07%

99.61%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul prin conducte

Energie

91.1782

13.2968

0.07%

99.68%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor

Solvenţii

14.0135

11.4896

0.06%

99.74%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul feroviar

Energie

54.1488

7.4678

0.04%

99.78%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul auto

Energie

24.8796

6.6527

0.03%

99.81%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice

Solvenţii

7.7278

4.6492

0.02%

99.84%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria energetică

Energie

51.2316

4.3651

0.02%

99.86%

non categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile convertite în pajişti

FTSCFTS

-6.3800

4.1664

0.02%

99.88%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea varului

Procese industriale

148.6611

4.0523

0.02%

99.90%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea oţelului

Procese industriale

11.7182

3.1441

0.02%

99.92%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

5.2253

2.7585

0.01%

99.93%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea argilei expandate

Procese industriale

0.0000

2.2411

0.01%

99.94%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii fugitive de CO2 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.6377

2.1589

0.01%

99.95%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria producătoare şi construcţii

Energie

5.1641

1.4119

0.01%

99.96%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria energetică

Energie

9.2887

1.3734

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

6.3499

1.0959

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la terenurile silvice

FTSCFTS

0.2347

0.9128

0.00%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

8.9856

0.8209

0.00%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la terenurile silvice

FTSCFTS

0.1917

0.7454

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de SF6 de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.6803

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2.0005

0.6760

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

5.0378

0.4452

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul naval

Energie

18.9048

0.2710

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.1966

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.4911

0.0862

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la aerosoli

Procese industriale

0.0000

0.0791

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul feroviar

Energie

0.5323

0.0734

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

2.0547

0.0564

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de PFCs de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.0273

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

0.7864

0.0216

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de N2O de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.0002

0.0053

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul naval

Energie

0.1582

0.0023

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0017

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.0484

0.0009

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul naval

Energie

0.0375

0.0005

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea vatei minerale

Procese industriale

8.0816

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la utilizarea N2O în anestezie

Solvenţii

0.0205

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Total

100.00%

5.4. Analiza categoriilor-cheie pentru anul 1990 – evaluarea de nivel şi de tendinţă conform abordării metodologice de Nivelul 1
Tabelul 5.3 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul 1990 – evaluarea de nivel, fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”. În total au fost identificate 17 categorii-cheie.
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Tabelul 5.3: Analiza categoriilor-cheie pentru anul 1990 – evaluarea de nivel (L), fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”
Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili lichizi

Energie

6785.7360

15.63%

15.63%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili solizi

Energie

6394.4000

14.73%

30.36%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili gazoşi

Energie

6152.6295

14.17%

44.53%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

4407.6336

10.15%

54.68%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

3364.2178

7.75%

62.43%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2188.7285

5.04%

67.47%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

1942.3629

4.47%

71.94%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la fermentarea enterică

Agricultură

1840.2088

4.24%

76.18%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la depozitele de deşeuri menajere solide

Deşeuri

1544.2480

3.56%

79.74%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

1412.4933

3.25%

82.99%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la solurile agricole

Agricultură

1167.9904

2.69%

85.68%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

1116.3560

2.57%

88.25%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cimentului

Procese industriale

971.7056

2.24%

90.49%

categorie-cheie

Emisii fugitive de CH4 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

682.2942

1.57%

92.06%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Procese industriale

619.4733

1.43%

93.49%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul feroviar

Energie

452.3598

1.04%

94.53%

categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole

Agricultură

365.0744

0.84%

95.37%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

308.7371

0.71%

96.08%

non categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

265.5323

0.61%

96.69%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

230.2856

0.53%

97.22%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

215.6014

0.50%

97.72%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări a combustibililor în scopuri energetice

Energie

154.2715

0.36%

98.07%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea varului

Procese industriale

148.6611

0.34%

98.42%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

105.6201

0.24%

98.66%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul prin conducte

Energie

91.1782

0.21%

98.87%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la degresarea şi curăţarea uscată

Solvenţii

62.7662

0.14%

99.01%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul feroviar

Energie

54.1488

0.12%

99.14%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria energetică

Energie

51.2316

0.12%

99.26%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul rutier

Energie

50.1981

0.12%

99.37%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cărămizii

Procese industriale

49.4409

0.11%

99.49%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aplicarea vopselelor

Solvenţii

41.5890

0.10%

99.58%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

Procese industriale

32.9560

0.08%

99.66%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul auto

Energie

24.8796

0.06%

99.71%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

19.4047

0.04%

99.76%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul naval

Energie

18.9048

0.04%

99.80%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor

Solvenţii

14.0135

0.03%

99.84%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea oţelului

Procese industriale

11.7182

0.03%

99.86%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria energetică

Energie

9.2887

0.02%

99.88%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

8.9856

0.02%

99.90%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea vatei minerale

Procese industriale

8.0816

0.02%

99.92%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice

Solvenţii

7.7278

0.02%

99.94%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

6.3499

0.01%

99.96%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

5.2253

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria producătoare şi construcţii

Energie

5.1641

0.01%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

5.0378

0.01%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2.0005

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de CO2 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.6377

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul feroviar

Energie

0.5323

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.4911

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul naval

Energie

0.1582

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.0484

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul naval

Energie

0.0375

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la utilizarea N2O în anestezie

Solvenţii

0.0205

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de N2O de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.0002

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Total

100.00%

Tabelul 5.4 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul 1990 – evaluarea de nivel, cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”. În total au fost identificate 19 categorii-cheie.
Tabelul 5.4: Analiza categoriilor-cheie pentru anul 1990 – evaluarea de nivel (L), cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”
Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili lichizi

Energie

6785.7360

13.76%

13.76%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili solizi

Energie

6394.4000

12.97%

26.73%

categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili gazoşi

Energie

6152.6295

12.48%

39.21%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

4407.6336

8.94%

48.14%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

3364.2178

6.82%

54.97%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

-2216.0460

4.49%

59.46%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile silvice

FTSCFTS

-2197.5790

4.46%

63.92%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2188.7285

4.44%

68.35%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

1942.3629

3.94%

72.29%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la fermentarea enterică

Agricultură

1840.2088

3.73%

76.03%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la depozitele de deşeuri menajere solide

Deşeuri

1544.2480

3.13%

79.16%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la pajiştile care rămân în categoria pajişti

FTSCFTS

-1469.8567

2.98%

82.14%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

1412.4933

2.86%

85.00%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la solurile agricole

Agricultură

1167.9904

2.37%

87.37%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

1116.3560

2.26%

89.63%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cimentului

Procese industriale

971.7056

1.97%

91.60%

categorie-cheie

Emisii fugitive de CH4 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

682.2942

1.38%

92.99%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Procese industriale

619.4733

1.26%

94.24%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul feroviar

Energie

452.3598

0.92%

95.16%

categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole

Agricultură

365.0744

0.74%

95.90%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

308.7371

0.63%

96.53%

non categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

265.5323

0.54%

97.07%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

230.2856

0.47%

97.53%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

215.6014

0.44%

97.97%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

154.2715

0.31%

98.28%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea varului

Procese industriale

148.6611

0.30%

98.59%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

105.6201

0.21%

98.80%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul prin conducte

Energie

91.1782

0.18%

98.98%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la degresarea şi curăţarea uscată

Solvenţii

62.7662

0.13%

99.11%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul feroviar

Energie

54.1488

0.11%

99.22%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria energetică

Energie

51.2316

0.10%

99.33%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul rutier

Energie

50.1981

0.10%

99.43%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cărămizii

Procese industriale

49.4409

0.10%

99.53%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aplicarea vopselelor

Solvenţii

41.5890

0.08%

99.61%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

Procese industriale

32.9560

0.07%

99.68%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul auto

Energie

24.8796

0.05%

99.73%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

19.4047

0.04%

99.77%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul naval

Energie

18.9048

0.04%

99.81%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor

Solvenţii

14.0135

0.03%

99.84%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea oţelului

Procese industriale

11.7182

0.02%

99.86%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria energetică

Energie

9.2887

0.02%

99.88%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

8.9856

0.02%

99.90%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea vatei minerale

Procese industriale

8.0816

0.02%

99.91%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice

Solvenţii

7.7278

0.02%

99.93%

non categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile convertite în pajişti

FTSCFTS

-6.3800

0.01%

99.94%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

6.3499

0.01%

99.95%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

5.2253

0.01%

99.96%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria producătoare şi construcţii

Energie

5.1641

0.01%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: agricultură/silvicultură/piscicultură

Energie

5.0378

0.01%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

2.0547

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2.0005

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

0.7864

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de CO2 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.6377

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul feroviar

Energie

0.5323

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.4911

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la terenurile silvice

FTSCFTS

0.2347

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la terenurile silvice

FTSCFTS

0.1917

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul naval

Energie

0.1582

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.0484

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul naval

Energie

0.0375

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la utilizarea N2O în anestezie

Solvenţii

0.0205

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de N2O de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.0002

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Total

100.00%

Tabelul 5.5 prezintă rezultatele evaluării de tendință a categoriilor-cheie pentru perioada 1990-2013. Categoriile-cheie sunt listate în descreștere în funcție
de contribuția acestora la tendința totală a inventarului. Împreună, ele formează cel puţin 95% din emisiile naționale totale. În total au fost identificate 13
categorii-cheie, bazate pe evaluarea de tendință, fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”.
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Tabelul 5.5: Analiza categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de tendinţă (T), fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”
Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili lichizi

Energie

6785.7360

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili solizi

Energie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili gazoşi

Energie

Emisii de CO2 de la depozitele de deşeuri menajere solide

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

84.8480

23.35%

23.35%

categorie-cheie

6394.4000

470.1322

17.26%

40.62%

categorie-cheie

6152.6295

2753.2020

11.36%

51.97%

categorie-cheie

Deşeuri

1544.2480

1343.8942

10.79%

62.76%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

3364.2178

1759.1150

9.29%

72.05%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la solurile agricole

Agricultură

1167.9904

908.0039

6.84%

78.89%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

1942.3629

164.9499

4.97%

83.86%

categorie-cheie

Emisii fugitive de CH4 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

682.2942

520.6450

3.88%

87.74%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cimentului

Procese industriale

971.7056

476.9147

2.30%

90.04%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Procese industriale

619.4733

14.3708

2.05%

92.10%

categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole

Agricultură

365.0744

227.3876

1.45%

93.55%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

215.6014

136.4857

0.88%

94.43%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul feroviar

Energie

452.3598

62.3858

0.87%

95.30%

categorie-cheie

Emisii de N2O de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

105.6201

85.4174

0.66%

95.96%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

1412.4933

471.6212

0.66%

96.61%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea varului

Procese industriale

Emisii de CO2 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

Emisii de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere

148.6611

4.0523

0.48%

97.10%

non categorie-cheie

2188.7285

607.6708

0.48%

97.58%

non categorie-cheie

Agricultură

308.7371

54.4662

0.45%

98.03%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

230.2856

84.5901

0.20%

98.23%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

154.2715

30.3317

0.19%

98.41%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul prin conducte

Energie

91.1782

13.2968

0.17%

98.58%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul rutier

Energie

50.1981

27.7130

0.16%

98.73%

non categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

265.5323

66.9478

0.14%

98.88%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la degresarea şi curăţarea uscată

Solvenţii

62.7662

29.9961

0.14%

99.01%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria energetică

Energie

51.2316

4.3651

0.13%

99.15%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

19.4047

15.2511

0.12%

99.26%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul feroviar

Energie

54.1488

7.4678

0.10%

99.36%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aplicarea vopselelor

Solvenţii

41.5890

20.4569

0.10%

99.46%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor

Solvenţii

14.0135

11.4896

0.09%

99.55%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

4407.6336

1309.0059

0.07%

99.63%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

Procese industriale

32.9560

15.5217

0.07%

99.70%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul naval

Energie

18.9048

0.2710

0.06%

99.76%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CH4 de la fermentarea enterică

Agricultură

1840.2088

541.2669

0.03%

99.79%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea vatei minerale

Procese industriale

8.0816

0.0000

0.03%

99.82%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice

Solvenţii

7.7278

4.6492

0.03%

99.85%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de CO2 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.6377

2.1589

0.02%

99.88%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

8.9856

0.8209

0.02%

99.90%

non categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

1116.3560

328.6530

0.02%

99.91%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria energetică

Energie

9.2887

1.3734

0.02%

99.93%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

5.2253

2.7585

0.01%

99.95%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cărămizii

Procese industriale

49.4409

13.4504

0.01%

99.96%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

5.0378

0.4452

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

6.3499

1.0959

0.01%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul auto

Energie

24.8796

6.6527

0.01%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea oţelului

Procese industriale

11.7182

3.1441

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria producătoare şi construcţii

Energie

5.1641

1.4119

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2.0005

0.6760

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul feroviar

Energie

0.5323

0.0734

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.4911

0.0862

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul naval

Energie

0.1582

0.0023

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.0484

0.0009

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul naval

Energie

0.0375

0.0005

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la utilizarea N2O în anestezie

Solvenţii

0.0205

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de N2O de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.0002

0.0053

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la aerosoli

Procese industriale

0.0000

0.0791

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii SF6 de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.6803

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la echipamentul de refrigerare şi condiţionare a aerului

Procese industriale

0.0000

96.9365

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea argilei expandate

Procese industriale

0.0000

2.2411

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0017

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la spumele expandate

Procese industriale

0.0000

45.1716

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de PFCs de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.0273

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.1966

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Total

100.00%
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Tabelul 5.6 prezintă rezultatele evaluării de tendință a categoriilor-cheie, cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”. În total au fost identificate 17 categorii-cheie.
Tabelul 5.6: Analiza categoriilor-cheie pentru anul 2013 – evaluarea de tendinţă (T), cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”
Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili lichizi

Energie

6785.7360

84.8480

16.82%

16.82%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

-2216.0460

3245.4858

14.62%

31.44%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili solizi

Energie

6394.4000

470.1322

14.10%

45.54%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile silvice

FTSCFTS

-2197.5790

-1887.6165

8.50%

54.04%

categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la pajiştile care rămân în categoria pajişti

FTSCFTS

-1469.8567

-1461.3867

6.58%

60.62%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la depozitele de deşeuri menajere solide

Deşeuri

1544.2480

1343.8942

6.05%

66.67%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

4407.6336

1309.0059

5.28%

71.95%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

1942.3629

164.9499

4.18%

76.14%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la solurile agricole

Agricultură

1167.9904

908.0039

4.09%

80.23%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria energetică – combustibili gazoşi

Energie

6152.6295

2753.2020

3.20%

83.43%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2188.7285

607.6708

2.81%

86.24%

categorie-cheie

Emisii de CH4 de la fermentarea enterică

Agricultură

1840.2088

541.2669

2.44%

88.68%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cimentului

Procese industriale

971.7056

476.9147

2.15%

90.83%

categorie-cheie

Emisii directe de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

1116.3560

328.6530

1.48%

92.31%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

1412.4933

471.6212

1.46%

93.76%

categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la solurile agricole

Agricultură

365.0744

227.3876

1.02%

94.79%

categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul feroviar

Energie

452.3598

62.3858

0.87%

95.65%

categorie-cheie

Emisii fugitive de CH4 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

682.2942

520.6450

0.61%

96.27%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

215.6014

136.4857

0.61%

96.88%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul auto

Energie

3364.2178

1759.1150

0.61%

97.49%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la tratarea apelor uzate

Deşeuri

105.6201

85.4174

0.38%

97.88%

non categorie-cheie

Emisii indirecte de N2O de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

265.5323

66.9478

0.30%

98.18%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

154.2715

30.3317

0.25%

98.43%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la managementul dejecţiilor animaliere

Agricultură

308.7371

54.4662

0.25%

98.68%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

230.2856

84.5901

0.20%

98.88%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul prin conducte

Energie

91.1782

13.2968

0.17%

99.05%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la degresarea şi curăţarea uscată

Solvenţii

62.7662

29.9961

0.14%

99.19%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria energetică

Energie

51.2316

4.3651

0.11%

99.30%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul feroviar

Energie

54.1488

7.4678

0.10%

99.40%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aplicarea vopselelor

Solvenţii

41.5890

20.4569

0.09%

99.49%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de CO2 de la utilizarea sodei calcinate

Procese industriale

32.9560

15.5217

0.07%

99.56%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la utilizarea pietrei de var şi dolomitei

Procese industriale

619.4733

14.3708

0.06%

99.63%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea cărămizii

Procese industriale

49.4409

13.4504

0.06%

99.69%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la alte utilizări ale solvenţilor

Solvenţii

14.0135

11.4896

0.05%

99.74%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la transportul naval

Energie

18.9048

0.2710

0.05%

99.79%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul auto

Energie

24.8796

6.6527

0.03%

99.82%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea şi procesarea produselor chimice

Solvenţii

7.7278

4.6492

0.02%

99.84%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: rezidenţial

Energie

19.4047

15.2511

0.02%

99.86%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

Energie

8.9856

0.8209

0.02%

99.88%

non categorie-cheie

Emisii/ sechestrări de CO2 de la terenurile convertite în pajişti

FTSCFTS

Emisii de CO2 de la producerea varului

Procese industriale

Emisii de CH4 de la industria energetică

Energie

Emisii de CO2 de la producerea oţelului

Procese industriale

Emisii de N2O de la alte sectoare: comercial şi instituţional
Emisii de N2O de la alte sectoare: agricultură/ silvicultură/ piscicultură

-6.3800

4.1664

0.02%

99.90%

non categorie-cheie

148.6611

4.0523

0.02%

99.92%

non categorie-cheie

9.2887

1.3734

0.02%

99.93%

non categorie-cheie

11.7182

3.1441

0.01%

99.95%

non categorie-cheie

Energie

6.3499

1.0959

0.01%

99.96%

non categorie-cheie

Energie

5.0378

0.4452

0.01%

99.97%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de CO2 de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.6377

2.1589

0.01%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la industria producătoare şi construcţii

Energie

5.1641

1.4119

0.01%

99.98%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la terenurile silvice

FTSCFTS

0.2347

0.9128

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la terenurile silvice

FTSCFTS

0.1917

0.7454

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul rutier

Energie

50.1981

27.7130

0.00%

99.99%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la industria producătoare şi construcţii

Energie

2.0005

0.6760

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul feroviar

Energie

0.5323

0.0734

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la alte utilizări ale combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.4911

0.0862

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte sectoare: comercial şi instituţional

Energie

5.2253

2.7585

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la transportul naval

Energie

0.1582

0.0023

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

2.0547

0.0564

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la alte utilizări a combustibililor în scopuri energetice

Energie

0.0484

0.0009

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la terenurile agricole lucrate

FTSCFTS

0.7864

0.0216

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la transportul naval

Energie

0.0375

0.0005

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii fugitive de N2O de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze naturale

Energie

0.0002

0.0053

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea vatei minerale

Procese industriale

8.0816

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la utilizarea N2O în anestezie

Solvenţii

0.0205

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie
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Categorii

Sectorul

Emisii de GES în
1990, Gg CO2 eq.

Emisii de GES în
2013, Gg CO2 eq.

Contribuția la emisiile totale naționale

Suma cumulativă

Statutul

Emisii de HFCs de la aerosoli

Procese industriale

0.0000

0.0791

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de SF6 de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.6803

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la echipamentul de refrigerare şi condiţionare a aerului

Procese industriale

0.0000

96.9365

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la producerea argilei expandate

Procese industriale

0.0000

2.2411

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de HFCs de la spumele expandate

Procese industriale

0.0000

45.1716

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CH4 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0000

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de PFCs de la echipamentul electric

Procese industriale

0.0000

0.0273

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de N2O de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.0017

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Emisii de CO2 de la aviaţia civilă

Energie

0.0000

0.1966

0.00%

100.00%

non categorie-cheie

Total

100.00%

5.5. Metodologia de evaluare
Metodologiile la care se face referinţă în acest raport sunt disponibile în Ghidul Bunelor Practici şi Managementul Incertitudinilor în inventarierea emisiilor
naţionale ale gazelor cu efect de seră (IPCC, 2000). Descrierea detaliată a metodologiilor respective poate fi găsită în acest document.
5.5.1. Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 1
Pentru evaluarea de nivel a categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 1, calculați contribuția fiecărei categorii a inventarului naţional la
nivelul total al emisiilor naţionale totale de GES, în conformitate cu Ecuația 1:
ECUAȚIA 1

Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie = | Valoarea estimativă a categoriei de sursă sau sechestrare |
Contribuția totală
|Ex,t|
Lx,t =
Σy |Ey,t|
Unde:

Lx,t
– evaluarea de nivel pentru categoria de sursă sau sechestrare x în anul t
|Ex,t|
– valoarea estimativă absolută a emisiilor sau sechestrărilor de la categoria x în anul t
Σy |Ey,t| – contribuția totală, care reprezintă suma valorilor absolute ale emisiilor și sechestrărilor în anul t calculate utilizând nivelul de agregare
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ales de țară pentru analiza categoriilor-cheie. Întrucât atât emisiile, cât și sechestrările sunt introduse cu semn pozitiv, contribuția/
nivelul total poate fi mai mare decât diferența dintre emisiile totale și sechestrări.
Această ecuație determină contribuția emisiilor provenite de la fiecare categorie individuală inclusă în inventarul naţional din emisiile totale naţionale de
GES. Categoriile-cheie sunt considerate acelea care, fiind adunate în ordine descrescătoare a magnitudinii emisiilor de GES (de la mai mare la mai mic), constituie cumulativ cel puțin 95% din emisiile totale naţionale în anul respectiv.
5.5.2. Evaluarea de tendință a categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 1
Pentru evaluarea de tendinţă a categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 1, calculați contribuția fiecărei categorii a inventarului naţional
la tendinţa generală a emisiilor naţionale totale de GES, în conformitate cu Ecuația 2:
ECUAȚIA 2

|Ex,0|
(E
- Ex,0) (Σ
Ey,t - Σy Ey,0)
x,t
y
_________
Tx,t = ________
X |
- ______________
|
Σy |Ey,0|
|Ex,0|
|Σy Ey,0|
unde:

Tx,t

–

evaluarea de tendință a categoriei de sursă sau sechestrare x în anul t comparativ cu anul de referință (anul 0)

|Ex,0|

–

valoarea absolută a emisiilor sau sechestrărilor de la categoria de sursă sau sechestrare x în anul 0

Ex,t şi Ex,0

–

valorile reale ale emisiilor sau sechestrărilor de la categoria de sursă sau sechestrare x în anii t și 0, respectiv

Σy Ey,t și Σy Ey,0

–

valorile emisiilor totale naţionale în anii t și 0, respectiv

Evaluarea de tendinţă pentru o categorie individuală de sursă sau sechestrare este calculată ca o modificare în timp a valorii emisiilor/ sechestrărilor de la o
categorie, prin sustragerea valorii înregistrate în anul de referință (anul 0) din valoarea înregistrată în anul curent (anul t), diferenţa obţinută fiind împărţită la
valoarea emisiilor/ sechestrărilor din anul curent. Tendinţa totală este calculată ca o modificare în timp a emisiilor totale naţionale, calculată prin sustragerea
valorii totale înregistrate în anul de referință (anul 0) din valoarea totală înregistrată în anul curent (anul t), diferenţa obţinută fiind împărţită la valoarea
totală înregistrată în anul curent.
Evaluarea de tendinţă va identifica categoriile inventarului care au o tendinţă a emisiilor/ sechestrărilor de GES diferită de tendinţa generală a inventarului.
Întrucât la nivelul emisiilor totale naţionale diferenţele în tendință sunt mai semnificative pentru categoriile cu contribuţii mai mari, pentru a obține o ponderare corespunzătoare, diferenţa de tendinţă (tendinţa de categorie minus tendinţa totală) este înmulţită cu rezultatul evaluării de nivel pentru anul de
referință (Lx, t din Ecuația 1). Astfel, categoriile-cheie vor fi reprezentate de acelea, pentru care este caracteristică condiţia când tendinţa la nivel de categorie
se abate semnificativ de la tendinţa generală la nivel de inventar, fiind ponderate de nivelul emisiilor înregistrate de categoriile respective ale inventarului.
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Acest tip de analiză a categoriilor-cheie este aplicabil doar acelor ţări care dispun de inventare ale emisiilor de GES pentru o perioadă mai lungă de ani. Categorii-cheie sunt considerate acelea a căror tendinţă de evoluţie a emisiilor/ sechestrărilor se abate semnificativ de la tendinţa generală a inventarului, fiind
ponderate în funcție de nivelul emisiilor/ sechestrărilor de la categoriile respective înregistrate în anul de referință. Categoriile-cheie sunt acelea care, fiind
adunate cumulativ în ordine descrescătoare a magnitudinii emisiilor de GES (de la mai mare la mai mic), constituie cel puțin 95% din emisiile totale naţionale
în anul respectiv.

5.6. Informații adiționale relevante
În Tabelul 5-7 sunt prezentate rezultatele de sinteză a analizei categoriilor-cheie ale inventarului naţional al Republicii Moldova pentru perioada 1990-2013,
realizate prin aplicarea unei abordări metodologice de Nivelul 1, din care cu contribuția sectorului „FTSCFTS” – 17 categorii-cheie de nivel (L) şi 17 categoriicheie de tendinţă (T), respectiv, fără contribuţia sectorului „FTSCFTS” – 17 categorii-cheie de nivel (L) şi 13 categorii-cheie de tendinţă (T).
Tabelul 5-7: Rezultatele analizei categoriilor de emisii cheie ale inventarului naţional pentru perioada 1990-2013, evaluate conform abordării metodologice de Nivelul 1
Analiza categoriilor de emisie cheie, evaluate conform abordării metodologică de Nivelul 1

Clasificarea
CISC

Categorii-cheie

cu FTSCFTS

Gazul

fără FTSCFTS

L

T

5B

Terenuri agricole lucrate

CO2

X

X

L

1A1

Industria energetică – Gaz

CO2

X

X

5A

Terenuri silvice

CO2

X

X

1A3b

Transportul auto

CO2

X

5C

Pajişti

CO2

X

X

6A

Depozite de deşeuri menajere solide

CH4

X

X

X

1A4b

Alte sectoare: Rezidenţial

CO2

X

X

X

4D

Emisii directe de la solurile agricole

N2O

X

X

X

1A2

Industria producătoare şi construcţii

CO2

X

X

X

4A

Fermentarea enterică

CH4

X

X

X

1B2

Emisii fugitive de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze

CH4

X

2A1

Producerea cimentului

CO2

X

1A4a

Alte sectoare: Comercial/ Instituţional

CO2

X

1A1

Industria energetică – Cărbuni

CO2

4B

Emisii directe de la managementul dejecţiilor

4D

Emisii indirecte de la solurile agricole

T

Emisii de GES
în anul 2013
(Gg CO2 eq.)
3245.4858

X

X

2753.2020
-1887.6165

X

X

1759.1150
-1461.3867

X

1343.8942
1309.0059

X

908.0039
607.6708
541.2669

X

X

520.6450

X

X

X

476.9147

X

X

X

X

X

N2O

X

X

X

N2O

X

X

X

5 - 18

471.6212
X

470.1322
328.6530

X

227.3876

Cap. 5: Analiza categoriilor-cheie
Analiza categoriilor de emisie cheie, evaluate conform abordării metodologică de Nivelul 1

Clasificarea
CISC

Categorii-cheie

cu FTSCFTS

Gazul

fără FTSCFTS

L

T

L

T

X

X

Emisii de GES
în anul 2013
(Gg CO2 eq.)

1A4c

Alte sectoare: Agricultura/ Silvicultura/ Piscicultura

CO2

X

X

164.9499

6B

Tratarea apelor uzate

CH4

X

X

136.4857

2F1

Emisii HFC de la echipamentul de condiționare a aerului

HFCs

X

6B

Tratarea apelor uzate

N2O

1A1

Industria energetică – Păcură

CO2

X

X

84.8480

1A3c

Transportul feroviar

CO2

X

X

62.3858

2A3

Utilizarea pietrei de var şi dolomitei

CO2

X

14.3708

96.9365

X

85.4174

Sub-total fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

12362.9064

Emisii totale naţionale fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

12836.3270

Procente din total fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

96.31%

Sub-total cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

11926.1787

Emisii totale naţionale cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

12738.7123

Procente din total cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

93.62%

Abrevieri: L – evaluarea de nivel (engl.: Level Assessment); T – evaluarea de tendinţă (engl.: Trend Assessment).
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Informații de contact al reprezentantului instituției naționale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului național de GES
Țara:

Republica Moldova

Adresa poștală:

Str. Mitropolit Dosoftei nr. 156A, biroul 37
MD 2004, Chișinău, Republica Moldova

Numele:

Marius Țăranu

Telefon/Fax:

+373 22 23 22 47

Funcția:

Coordonator naţional al inventarului emisiilor de gaze cu efect de seră

E-mail:

marius.taranu@clima.md

Organizația:

Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului

URL:

http://www.clima.md
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6. Planul de îmbunătățire a inventarului național
6.1. Obiective
Acest Plan de îmbunătățire a inventarului național prezintă acţiunile pe care Republica Moldova le-a identificat pentru a îmbunătăţi Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră. PÎIN va ghida eforturile viitoare de sporire a transparenței, consistenței, comparabilităţii, caracterului complet
şi acurateței viitoarelor inventare naționale ale emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului
de carbon, nereglementate de Protocolul de la Montreal. Planul va aborda neajunsurile inventarului anterior şi va informa echipa de inventariere privind
îmbunătăţirile necesare. Aceste îmbunătăţiri vor fi identificate prin documentarea aranjamentelor instituţionale existente, prin analiza metodologiilor de
evaluare şi procesului de documentare a datelor la nivel de categorie individuală, prin descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii, sistemelor de arhivare şi evaluarea rezultatelor analizei categoriilor-cheie în Republica Moldova.

6.2. Priorități privind aranjamentele instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Sistemul național de inventariere reglementează totalitatea aspectelor de natură instituţională şi procedurală în scopul estimării nivelului emisiilor antropice
de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate de Protocolul de la Kyoto la CONUSC, precum şi al deciziilor ulterioare, al raportării şi al arhivării şi stocării informaţiilor cuprinse în inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul
Sistemului naţional de inventariere este identificată o entitate-cheie, desemnată cu responsabilitate de producere a inventarului naţional al emisiilor de gaze
cu efect de seră, instituţie care urmăreşte creşterea calităţii inventarului naţional prin obţinerea şi prelucrarea datelor privind activitatea, prin utilizarea factorilor de emisie naţionali, respectiv a metodelor naţionale de estimare, precum şi prin îmbunătăţirea altor elemente tehnice ale inventarului naţional.
Pregătirea unui inventar cuprinzător necesită stabilirea, identificarea și documentarea tuturor contribuabililor relevanți pentru inventarul naţional. Evaluarea şi documentarea statutului aranjamentelor instituţionale existente pentru dezvoltarea inventarului asigură continuitatea și integritatea inventarului,
promovează instituţionalizarea procesului de inventariere şi facilitează prioritizarea viitoarelor îmbunătăţiri.
În Tabelul 6.1 sunt enumerate acțiunile prioritare identificate în Şablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere.
Tabelul 6.1: Acțiuni prioritare pentru Sistemul național de inventariere
Sectorul

Laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere
Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere ar fi după cum urmează:

General

•

existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării în termenele prestabilite către autoritatea
competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național al datelor aferente procesului de
inventariere a emisiilor de GES;

•

prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES cu o bogată experienţă acumulată pe parcursul anilor 1997-2015, începând cu primul ciclu de inventariere a
emisiilor de GES realizat în cadrul Primei Comunicări Naţionale a Republicii Moldova către CONUSC (1997-2000)
şi terminând cu ultimul ciclu de inventariere realizat în procesul de pregătire a Primului Raport Bienal al Republicii
Moldova către CONUSC (2014-2015);
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Pe parcursul anului 2016 este anticipată crearea prin Hotărâre de Guvern a Sistemului
național de raportare către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei (SNR-CONUSC), care urmează a fi constituit în scopul implementării şi
realizării prevederilor CONUSC (Hotărârea Parlamentului nr. 404-XIII din 16 martie 1995
„Pentru ratificarea CONUSC”, Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 27 aprilie 1995,
nr. 23), Protocolului de la Kyoto la CONUSC (Legea nr. 29 din 13.02.2003 pentru aderarea
Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la CONUSC, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 48 din 18 martie 2003, art. 193), precum şi în scopul implementării şi realizării
prevederilor Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia (Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014, Monitorul

Cap. 6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Sectorul

Energie

Laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere
•

posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în rapoartele şi
publicaţiile statistice sectoriale, naţionale şi internaţionale;

•

existența unor studii naționale în domenii sectoriale variate, care admit posibilitatea trecerii în viitorul apropiat la
utilizarea unor metodologii de calcul de nivel mai înalt în inventarul naţional;

•

existenţa unei baze de date conţinând date de activitate aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES,
care se actualizează în cadrul fiecărui ciclu de inventariere şi se menţine instituţional începând cu primul ciclu de
inventariere a emisiilor de GES.

•

experienţă acumulată în realizarea măsurilor de verificare, control al calităţii şi asigurare a calităţii inventarului
naţional al emisiilor de GES.

Grupul de lucru pentru sectorul energie a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1998-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Energetică al
Academiei de Științe a Moldovei, o organizație de cercetare-dezvoltare cu profilul –Inginerie și Tehnologii Electrice” în cadrul
AȘM.
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul energie sunt concentrați în cadrul
mai multor autorități publice centrale de specialitate, însă provin și de la unele întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni
subordonate autorităților administrative publice centrale precum și cele cu cotă-parte de stat.
Astfel, spre exemplu, Balanțele Energetice ale Republicii Moldova sunt generate de către Biroul Național de Statistică, în
mod neîntrerupt din anul 1993, și sunt puse la dispoziție cu regularitate în scopul estimării emisiilor antropice de gaze cu
efect de seră.
Autoritatea Aeronautică Civilă, o instituție publică de certificare, control și supraveghere în domeniul aviației civile,
furnizează informații privind consumul de carburanți pentru transportul aerian domestic și internațional, efectivul de aeronave utilizat și numărul de zboruri tur-retur.
Informații relevante direct de la surse sunt furnizate de asemenea de S.A. „Termoelectrica” cu subdiviziunile sale (CET-1,
CET-2 și Termoservicii), S.A. „CET-Nord” Bălți, S.A. „Moldovagaz”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Î.S. Compania Aeriană
„Air Moldova” și Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”.
Principalele laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul energie ar fi după
cum urmează:
• existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu
responsabilitatea de compilare a inventarului național al datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES de la sectorul energie;
• existenţa unei baze de date electronice ce conţine date de activitate pentru sectorul energie, care se actualizează
periodic;
• prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul energie;
• posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Balanțele Energetice ale Republicii Moldova;
• existența unor studii naționale de cercetare în domeniul energetic, care cuprind inclusiv evaluări ale tendinţei de
consum al resurselor energetică în Republica Moldova; evaluarea schimbărilor structurale ale Balanţelor Energetice
ale Republicii Moldova şi impactului asupra eficienţei sistemului statistic în domeniul energetic; evaluarea metodicilor de calcul al emisiilor de diverşi poluanţi de la arderea combustibililor fosili în sectorul energie al Republicii Mol
dova; compararea valorilor diferitor coeficienţi de emisie disponibili în ghidurile metodologice existente; identificarea
unor noi surse primare de informaţii pentru evaluarea emisiilor de GES de la sectorul energie; toate acestea fac
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Oficial al Republicii Moldova din 6 mai 2014, nr. 104-109, art. 328) (în special a Obiectivului specific 1 „Asigurarea condiţiilor de bună guvernare şi eficientizare a potenţialului
instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului pentru atingerea obiectivelor
de mediu”, Direcţia de acţiune 3 „Asigurarea reformei instituţionale în sectorul de mediu”,
Acţiunea 27 „Instituţionalizarea funcţiilor de protecţie a fondului forestier, a solurilor, aerului
şi a schimbărilor climatice în cadrul sistemului de protecţie a mediului”). SNR-CONUSC
urmează să reglementeze totalitatea aspectelor de natură instituţională şi procedurală în
scopul estimării nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse
sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate de Protocolul de la
Kyoto la CONUSC, precum şi al deciziilor subsecvente, al raportării, precum şi al arhivării
şi stocării informaţiilor cuprinse în inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.
În cadrul SNR-CONUSC, Biroul Național de Statistică, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei, Ministerul Apărării, Autoritatea Aeronautică
Civilă, S.A. „Termoelectrica” Chișinău cu subdiviziunile sale (CET-1, CET-2 și Termoservicii), S.A. „CET-Nord” Bălți, S.A. „Moldovagaz”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” și Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” vor fi
desemnate în calitate de principali furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie
necesari estimării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul energie, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentată și termenul-limită de prezentare a acesteia
către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului
național de gaze cu efect de seră.
Institutul de Energetică al AȘM va continua să dețină responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul energie și urmează să își dezvolte capacitățile
instituționale și umane necesare pentru asigurarea calității și oportunității procesului de
compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul energie.
În acest context va continua fortificarea capacităţilor tehnice ale membrilor grupului de
lucru, inclusiv în aspecte ce ţin de procesarea informaţiei primare privind consumul de
combustibili în economia naţională şi/sau la nivel sectorial, ţinând cont în mod special de
schimbările structurale ale consumului de energie (ex., apariţia unor noi tipuri de combustibili în consumul primar de energie; creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă
în consumul primar de energie etc.); studierea tendinţelor în consumul de combustibili şi
resurse energetice (energie electrică şi termică) la nivel naţional şi sectorial; precum şi în
aspecte ce ţin de documentarea şi arhivarea informaţiei colectate; studierea posibilităţilor
de trecere la metodologii de calcul de nivel mai înalt pentru categorii de surse precum: 1A1
„Industria energetică”, 1A3 „Transporturi”, 1B2 „Emisii fugitive de la țiței și gazele naturale”.
Concomitent, în perioada octombrie-noiembrie 2015, urmează să fie realizată o verificare
tehnică externă a Capitolului 3 „Energetica” din „Raportul Național de Inventariere: 19902013. Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova”
(verificarea este realizată de către dna Veronica Ginzburg, Federația Rusă, consultant
internaţional în domeniul inventarierii emisiilor de GES de la sectorul energie).
În urma acestei verificări tehnice externe urmează a fi identificate lacune/ neajunsuri în
domeniul inventarierii emisiilor de GES provenite de la sectorul energie, de asemenea,
urmează să se vină cu recomandări de îmbunătățire a calității inventarului național realizat
pentru acest sector.
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Sectorul

Laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere
posibilă trecerea în viitorul apropiat la utilizarea unor metodologii de calcul de nivel mai înalt.

Procese industriale

Grupul de lucru pentru sectorul procese industriale a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului
Național de Ecologie (reorganizat prin contopire cu Institutul de Geografie în anul 2005 în Institutul de Ecologie și Geografie
al Academiei de Științe a Moldovei), o organizație de cercetare-dezvoltare cu următoarele direcții principale de cercetare:
„Monitoringul integrat de mediu și reconstrucția ecologică; Dinamica și evoluția geo- și ecosistemelor naturale și antropizate
în context local, regional și transfrontal; Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu și de resurse naturale”.
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul procese industriale sunt concentrați
în cadrul mai multor autorități publice centrale de specialitate.
Astfel, spre exemplu, Rapoartele statistice PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale” sunt generate de
către Biroul Național de Statistică și sunt puse la dispoziție în format electronic începând cu anul 2005 în scopul estimării
emisiilor antropice de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul procese industriale.
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale – organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru
cercetarea, evidența, reglementarea și controlul folosirii resurselor minerale, având drept scop implementarea politicii
statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raționale și protecției subsolului, furnizează informații privind cantitatea
extrasă a minereurilor nemetalifere calcaroase destinate utilizării în calitate de materie primă în procesele industriale în care
este practicată arderea pietrei de var în cuptor.
Informații relevante sunt furnizate, de asemenea, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Î.S. „Centrul Resurselor
Informaționale de Stat „Registru”, Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA”, Î.C.S. RED UNION FENOSA S.A., Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticla din Chișinău”, Î.M. „Glass Container Company” S.A., „Lafarge Ciment (Moldova)”
S.A., Combinatul Materialelor de Construcție din Chișinău Macon S.A., Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Asociația
Obștească a Frigotehniștilor din Republica Moldova, S.C. „ECOLUX” S.R.L., „FRIGOIND” SRL, S.C. și „FRIO-DINS” S.R.L.
Principalele aspectei forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul procese industriale ar fi după cum urmează:
• Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată
cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES de la sectorul procese industriale;
• Prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul procese industriale;
• Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale”;
• Existența unor studii naționale în domeniul industrial, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de
calcul de nivel mai înalt în sectorul procese industriale.

Solvenții și utilizarea altor produse

Grupul de lucru pentru sectorul solvenții și utilizarea altor produse a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor
Inspectoratului Ecologic de Stat din subordinea Ministerului Mediului și Institutului Național de Ecologie (reorganizat prin
contopire cu Institutul de Geografie în anul 2005 în Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei),
o organizație de cercetare-dezvoltare cu următoarele principale direcții de cercetare: „Monitoringul integrat de mediu și
reconstrucția ecologică; Dinamica și evoluția geo- și ecosistemelor naturale și antropizate în context local, regional și transfrontier; Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu și de resurse naturale”.
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În acelaşi context, în perioada 23-25 noiembrie se vor organiza instruiri tematice pentru
consultanții naționali implicați în elaborarea inventarului, acestea fiind oferite de către
consultantul internaţional.
În cadrul SNR-CONUSC, Biroul Național de Statistică, Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat
„Registru”, Întreprinderea de Stat „MOLDELECTRICA”, Î.C.S. RED UNION FENOSA
S.A., Întreprinderea de Stat „Fabrica de sticla din Chișinău”, Î.M. „Glass Container Company” S.A., „Lafarge Ciment (Moldova)” S.A., Combinatul Materialelor de Construcție din
Chișinău Macon S.A., Î.M. Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Asociația Obștească a
Frigotehniștilor din Republica Moldova, S.C. „ECOLUX” S.R.L., „FRIGOIND” SRL, S.C.
și „FRIO-DINS” S.R.L. vor fi desemnate în calitate de principali furnizori de date privind
activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
sectorul procese industriale, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentată, și
termenul limită de prezentare a acesteia către autoritatea competentă desemnată cu
responsabilitatea de compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.
Specialiștii Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM vor continua să dețină responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul procese industriale.
În cadrul IEG al AȘM urmează să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților
instituționale și umane necesare pentru a asigura în continuare calitatea înaltă a procesului
de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul procese industriale.

În cadrul SNR-CONUSC, BNS și Serviciul Vamal vor fi desemnate în calitate de principali
furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor de
gaze cu efect de seră pentru sectorul solvenții și utilizarea altor produse, cu specificarea
informației ce urmează a fi prezentate, și termenul-limită de prezentare a acesteia către
autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului
național de gaze cu efect de seră.
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Agricultură

Laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere

Îmbunătățirile potențiale în structura de management al
Sistemului național de inventariere

Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse
sunt concentrați în cadrul a două autorități publice centrale de specialitate.
Astfel, Rapoartele statistice PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale” sunt generate de către Biroul
Național de Statistică, și sunt puse la dispoziție în format electronic începând cu anul 2005 în scopul estimării emisiilor
antropice de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse.
Concomitent, Serviciul Vamal – organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru asigurarea
securității economice a țării prin colectarea eficientă a taxelor și impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea
comerțului internațional și aplicarea uniformă și imparțială a legislației vamale, furnizează informații privind importul și
exportul de solvenți.
Principalele laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul solvenții și utilizarea altor produse ar fi după cum urmează:
• existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată
cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse;
• prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse;
• posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice PRODMOLD-A „Cercetare statistică a produselor industriale”, precum și în informația recepționată de la Serviciul
Vamal al Republicii Moldova;
• existența unor studii internaționale, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de calcul de nivel
mai înalt a emisiilor provenite de la sectorul solvenții și utilizarea altor produse.

Specialiștii Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) al AȘM vor continua să dețină responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul solvenți.
În cadrul IEG al AȘM urmează să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților
instituționale și umane necesare pentru a asigura în continuare calitatea înaltă a procesului
de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul solvenții și utilizarea altor
produse.

Grupul de lucru pentru sectorul agricultură a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/
sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, direcțiile și prioritățile principale ale activității acestuia referindu-se în
mod principal la studii pedologice, agrochimice, hidroameliorative (combaterea eroziunii solului, stabilizarea alunecărilor de
teren, desecarea solurilor cu exces de umiditate) și îmbunătățiri funciare în vederea sporirii fertilității solului.
Începând cu anul 2006 în cadrul grupului de lucru pentru sectorul agricultură sunt implicați și specialiști de la Universitatea
Agrară de Stat din Moldova, o unitate structurală a sistemului de învățământ superior subordonată MAIA; iar din 2010 și
specialiști de la Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, o organizație de cercetare-dezvoltare cu profilul „Tehnologii în zootehnie și medicină veterinară” (se efectuează cercetări în ramurile de baza ale
sectorului zootehnic: la taurine, porcine și ovine, precum și în cunicultură, avicultură, apicultură și piscicultură).
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul agricultură sunt concentrați în principal la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Astfel, spre exemplu, Rapoartele statistice nr. 6 „Efectivul anmaleor
și păsărilor în gospodăriile populației”, nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici
și naturali”, nr. 15-AGR „Efectivul de animale”, nr. 24-AGR „Starea sectorului zootehnic”, nr. 29-AGR „Producția obținută la
culturile recoltate pe toată suprafața însămânțată”, sunt generate de către BNS și sunt puse la dispoziție în format electronic
începând cu anul 2005 în scopul estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul agricultură.
Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul agricultură ar fi
după cum urmează:
• existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată
cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES de la sectorul agricultură;
• prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul agricultură;

În cadrul SNR-CONUSC, Biroul Național de Statistică și Serviciul Vamal vor fi desemnate
în calitate de principali furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie necesari
estimării emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul agricultură, cu specificarea
informației ce urmează a fi prezentată, și termenul-limită de prezentare a acesteia către
autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului
național de gaze cu efect de seră.
Specialiștii Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină
Veterinară, Universității Agrare de Stat din Moldova și Institutului de Pedologie, Agrochimie
și Protecția a Solului „Nicolae Dimo” vor continua să dețină responsabilitatea de compilare
și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul agricultură.
În cadrul acestor organizații urmează să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților
instituționale și umane necesare pentru a asigura în continuare calitatea înaltă a procesului
de compilare și revizuire a datelor de inventar pentru sectorul agricultură.
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Sectorul

Laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere
•

•

Îmbunătățirile potențiale în structura de management al
Sistemului național de inventariere

posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice nr. 6 „Efectivul animalelor și păsărilor în gospodăriile populației”, nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali”, nr. 15-AGR „Efectivul de animale”, nr. 24-AGR „Starea sectorului
zootehnic”, nr. 29-AGR „Producția obținută la culturile recoltate pe toată suprafața însămânțată”;
existența unor studii naționale, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de calcul de nivel mai
înalt al emisiilor provenite de la sectorul agricultură.

Grupul de lucru pentru sectorul FTSCFTS a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1997-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Cercetări
și Amenajări Silvice (ICAS).
ICAS reprezintă o structură plenipotențiară în domeniul amenajării pădurilor, organizării, depistării și combaterii bolilor și
dăunătorilor forestieri, precum și în domeniul cercetărilor științifice silvice și al proiectării silvice), subordonată Agenției
„Moldsilva” de pe lângă Ministerul Mediului, organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru
implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii și cinegeticii, racordate la tendințele internaționale de dezvoltare
social-economice, dezvoltarea durabilă a sectoarelor forestier și cinegetic, protecția, paza pădurilor și faunei, menținerea și
conservarea biodiversității, formarea profesională și asigurarea accesului la educație ecologică și forestieră.
Indicatorii și parametrii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor/ sechestrărilor de GES pe sectorul FTSCFTS sunt
generați de un șir de autorități publice centrale de specialitate, majoritatea datelor care țin de sectorul forestier sunt concentrate la Agenția „Moldsilva”.
În cadrul aparatului central al agenției, Direcția fond forestier, arii protejate, pază și protecție (DFFAPPP) este responsabilă
de elaborarea și/ sau generalizarea rapoartelor statistice naționale și sectoriale aferente recoltării masei lemnoase (autorizat
și ilicit), lucrărilor de cultură a pădurilor etc.; aspectele care țin de gestionarea pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră
Folosința terenu- deținute de autoritățile publice locale (primării) este concentrată la IES subordonat Ministerului Mediului, care realizează
rilor, schimbarea
controlul de stat în domeniu, precum și autorizarea tăierilor de masă lemnoasă; iar datele care țin de aspectele cadastrale
categoriei de
(suprafața acoperită cu păduri, vegetația forestieră din afara fondului forestier (perdele forestiere, plantații de arbori și
folosință a terenu- arbuști, spații verzi etc.), pajiști, plantații multianuale, terenuri arabile, terenurile localităților, alte terenuri etc.; schimbarea
rilor și silvicultură folosinței terenurilor de la un an la altul etc.) sunt concentrate la Agenția Relații Funciare și Cadastru.
Principalele aspecte forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul FTSCFTS ar fi
după cum urmează:
• existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată
cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES de la sectorul FTSCFTS;
• prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul FTSCFTS;
• posibilități de elucidare a aspectelor cantitative aferente procesului de inventariere în Cadastrul funciar general de
stat;
• posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative în amenajamentele silvice și evidența de stat a pădurilor;
• existența unui set de rapoarte aferent procesului de recoltare a masei lemnoase, cultură a pădurilor, afectării pădurilor de boli și dăunători etc.
• existența unor studii privind starea vegetației forestiere din afara fondului forestier (perdele forestiere, spații verzi
etc.);
• existența unor studii privind productivitatea pajiștilor în funcție de condițiile inițiale de creștere (relief, soluri etc.).
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În cadrul SNR-CONUSC, Agenția „Moldsilva”, Agenția Relații Funciare și Cadastru,
Inspectoratul Ecologic de Stat și Biroul Național de Statistică vor fi desemnate în calitate
de principali furnizori de date privind activitatea și factorii de emisie necesari estimării
emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul FTSCFTS, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentate și termenul-limită de prezentare a acesteia
către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului
național de gaze cu efect de seră.
Este anticipat, că Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice va fi desemnat oficial cu responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pe sectorul FTSCFTS.
În cadrul ICAS urmează să fie constituit un oficiu FTSCFTS, cu desemnarea unui
coordonator, precum și a consultanților responsabili pe categorii/ compartimente specifice.
În acest proces vor fi implicați și specialiștii Institutului de Pedologie, Agrochimie și
Protecție a Solului „N. Dimo” (IPAPS), care sunt responsabili de evaluarea emisiilor/
sechestrărilor de GES de la subcategoria B1.2 Schimbările anuale în rezervele de carbon
din solurile minerale.
ICAS urmează să dezvolte în mod continuu capacitățile instituționale și umane necesare
pentru asigurarea calității și oportunității procesului de compilare și revizuire datelor de
inventar pe sectorul FTSCFTS.
Concomitent, în perioada octombrie-noiembrie 2015 a fost realizată o verificare tehnică
externă a Capitolului 7 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură” din „Raportul Național de Inventariere: 1990-2013. Surse de emisii și
sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova” (evaluarea tehnică a fost
realizată de către Dl. Viorel Blujdea, România, consultant internațional în inventarierea
emisiilor/ sechestrărilor de la sectorul FTSCFTS).
În urma acestei verificări tehnice externe urmează a fi identificate lacune/ neajunsuri în
domeniul inventarierii emisiilor/ sechestrărilor de GES provenite de la sectorul FTSCFTS,
de asemenea, urmează să se vină cu recomandări de îmbunătățire a calității inventarului
național realizat pentru acest sector.
În acelaşi context, în perioada 25-27 noiembrie 2015 se vor organiza instruiri tematice
pentru consultanții naționali implicați în elaborarea inventarului, acestea fiind oferite de
către consultantul internaţional.

Cap. 6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Sectorul

Deșeuri

Laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere
Grupul de lucru pentru sectorul deșeuri a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/ sechestrărilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1998-2000) prin implicarea specialiștilor Ministerului Mediului,
Direcția prevenirii poluării și managementul deșeurilor, Secția Managementul deșeurilor și substanțelor chimice. Din anul
2009, consultanții naționali implicați în inventarierea emisiilor de GES de la sectorul deșeuri activează în cadrul Oficiului
Prevenirea Poluării Mediului de pe lângă Ministerul Mediului, respectiv în cadrul Proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica Moldova”.
Indicatorii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul deșeuri sunt concentrați în cadrul
Biroului Național de Statistică, care generează și pune la dispoziție Rapoartele statistice nr.1-deşeuri toxice „Formarea,
utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice” și nr.2-deşeuri „Formarea, utilizarea deșeurilor”.
Principalele laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul deșeuri ar fi după
cum urmează:
• existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată
cu responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de
GES de la sectorul deșeuri;
• prezența unui grup de experți calificați specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES
provenite de la sectorul deșeuri;
• posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative aferente procesului de inventariere în Rapoartele statistice nr.1-deşeuri toxice „Formarea, utilizarea și neutralizarea deșeurilor toxice” și nr.2-deşeuri „Formarea, utilizarea
deșeurilor”;
• existența unor studii internaționale și naționale, care au făcut posibilă trecerea la utilizarea unor metodologii de
calcul de nivel mai înalt al emisiilor provenite de la sectorul deșeuri.

Îmbunătățirile potențiale în structura de management al
Sistemului național de inventariere
În cadrul SNR-CONUSC, BNS va fi desemnat în calitate de principal furnizor de date
privind activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor de gaze cu efect de seră
pentru sectorul deșeuri, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentată și termenullimită de prezentare a acesteia către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național de gaze cu efect de seră.
Specialiștii care activează în cadrul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului de pe lângă
Ministerul Mediului vor continua să dețină responsabilitatea de compilare și revizuire a
datelor de inventar pentru sectorul deșeuri.
În cadrul Oficiului Prevenirea Poluării Mediului de pe lângă Ministerul Mediului urmează
să se evalueze oportunitatea dezvoltării capacităților umane necesare pentru a asigura
în continuare calitatea înaltă a procesului de compilare și revizuire a datelor de inventar
pentru sectorul deșeuri.

Sursa: Tabelul 1.9, Şablonul 1: Aranjamente instituţionale pentru Sistemul naţional de inventariere.

6.3. Sumarul categoriilor-cheie
Conceptul „categoriilor-cheie” a fost elaborat de IPCC ca o modalitate de a ajuta Părţile semnatare ale CONUSC să dea prioritate resurselor pentru
îmbunătăţirea calităţii inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră3. Categoriile-cheie contribuie într-o măsură mai mare la nivelul emisiilor naţionale.
De asemenea, când emisiile sunt disponibile pentru o perioadă de timp mai mare, categoriile-cheie sunt identificate ca acele categorii care au o influenţă
mai mare şi asupra tendinţei emisiilor în timp4. Adițional, atunci când alături de nivelul emisiilor este considerat şi nivelul incertitudinilor, pot fi identificate
categorii-cheie suplimentare.
Rezultatele analizei categoriilor-cheie oferă o listă a celor mai importante categorii ale inventarului național al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră
rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon. Această listă este un punct de pornire din care se poate iniţia procesul de
îmbunătăţire a inventarului naţional de GES. Pentru a îmbunătăţi calitatea inventarului, este necesar a lua în considerare posibilitatea aplicării unor abordări
3

Ghidul 1996 IPCC face referire la „categorii de surse cheie” care au fost revizuite în următorul Ghid IPCC 2006 în „categorii-cheie”, întrucât nu doar sursele de emisii, dar şi cele de sechestrare sunt incluse în analiză.

4

Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră definește „categoria cheie” ca „o categorie care este prioritizată în sistemul național de inventariere, întrucât evaluarea acesteia are o influență semnificativă
asupra emisiilor totale de GES la nivel naţional în sensul nivelului absolut, tendinței sau al nivelului de incertitudine a emisiilor de GES și sechestrărilor de carbon. Atunci când se folosește termenul „categorie-cheie”, acesta include atât categoriile
de emisii, cât și cele de sechestrare. A se vedea pentru detalii Cap. 4 „Selectarea metodologiilor de evaluare și identificarea categoriilor-cheie” din Ghidul IPCC 2006 <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>.
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metodologice de nivel mai înalt, colectarea unor date de activitate mai detaliate, elaborarea unor factori de emisie cu specific naţional etc.
Toate aceste activități necesită resurse adiționale şi nu întotdeauna este posibil a face îmbunătăţiri pentru fiecare categorie inclusă în inventarul naţional.
Lista categoriilor-cheie, rezultate din această analiză şi expusă în Tabelul 6.2, prezintă categoriile cele mai importante, care contribuie la emisiile naţionale
nete. Această listă poate oferi un cadru cantitativ pentru echipa naţională de inventariere în vederea elaborării Planului de îmbunătăţire a inventarului
naţional într-o manieră rentabilă. Aceste categorii au fost identificate prin utilizarea instrumentului de calcul oferit de către EPA SUA. Categoriile-cheie au fost
identificate prin evaluarea de nivel folosind un prag predefinit al emisiilor cumulative, unde categorii-cheie sunt acelea care, atunci când sunt adunate în ordine descrescătoare a magnitudinii (de la mai mare la mai mic), constituie cumulativ cel puţin 95% din nivelul total al emisiilor antropice de gaze cu efect de
seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon.
În Tabelul 6-2 sunt prezentate rezultatele de sinteză a analizei categoriilor-cheie ale inventarului naţional al Republicii Moldova pentru perioada 1990-2013,
realizate prin aplicarea unei abordări metodologice de Nivelul 1, din care cu contribuția sectorului „FTSCFTS” – 17 categorii-cheie de nivel (L) şi 17 categoriicheie de tendinţă (T), respectiv, fără contribuţia sectorului „FTSCFTS” – 17 categorii-cheie de nivel (L) şi 13 categorii-cheie de tendinţă (T).
Tabel 6.2: Rezultatele analizei categoriilor-cheie ale inventarului naţional pentru perioada 1990-2013, evaluate conform abordării de Nivelul 1
Analiza categoriilor de emisie cheie, evaluate conform abordării metodologică de Nivelul 1

Clasificarea
CISC

Categorii-cheie

Gazul

cu FTSCFTS

fără FTSCFTS

L

T

5B

Terenuri agricole lucrate

CO2

X

X

1A1

Industria energetică – Gaz

CO2

X

X

5A

Terenuri silvice

CO2

X

X

1A3b

Transportul auto

CO2

X

5C

Pajişti

CO2

X

X

6A

Depozite de deşeuri menajere solide

CH4

X

1A4b

Alte sectoare: Rezidenţial

CO2

4D

Emisii directe de la solurile agricole

1A2

Industria producătoare şi construcţii

4A

L

T

Emisii de GES
în anul 2013
(Gg CO2 echivalent)
3245.4858

X

X

2753.2020
-1887.6165

X

X

X

X

X

X

X

X

N2O

X

X

X

CO2

X

X

X

Fermentarea enterică

CH4

X

X

X

1B2

Emisii fugitive de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze

CH4

X

2A1

Producerea cimentului

CO2

X

1A4a

Alte sectoare: Comercial/ Instituţional

CO2

X

1A1

Industria energetică – Cărbuni

CO2

4B

Emisii directe de la managementul dejecţiilor

4D

Emisii indirecte de la solurile agricole

1A4c
6B

1759.1150
-1461.3867
1343.8942
1309.0059

X

908.0039
607.6708
541.2669

X

X

520.6450

X

X

X

476.9147

X

X

X

X

X

N2O

X

X

X

N2O

X

X

X

X

227.3876

Alte sectoare: Agricultura/ Silvicultura/ Piscicultura

CO2

X

X

X

X

164.9499

Tratarea apelor uzate

CH4

X

X

136.4857
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Analiza categoriilor de emisie cheie, evaluate conform abordării metodologică de Nivelul 1

Clasificarea
CISC

Categorii-cheie

Gazul

cu FTSCFTS
L

fără FTSCFTS
T

L

T

Emisii de GES
în anul 2013
(Gg CO2 echivalent)

2F1

Emisii HFC de la echipamentul de condiționare a aerului

HFCs

X

96.9365

6B

Tratarea apelor uzate

N2O

X

85.4174

1A1

Industria energetică – Păcură

CO2

X

X

84.8480

1A3c

Transportul feroviar

CO2

X

X

62.3858

2A3

Utilizarea pietrei de var şi dolomitei

CO2

X

14.3708

Sub-total fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

12362.9064

Emisii totale naţionale fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

12836.3270

Procente din total fără contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

96.31%

Sub-total cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

11926.1787

Emisii totale naţionale cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

12738.7123

Procente din total cu contribuţia sectorului 5 „FTSCFTS”

93.62%

Abrevieri: L – evaluarea de nivel (engl.: Level Assessment); T – evaluarea de tendinţă (engl.: Trend Assessment). Sursa: Tabelul 5.7, Şablonul 5: Analiza categoriilor-cheie.

6.4. Îmbunătățiri potențiale la nivel de categorii-cheie
Informaţii relevante despre categoriile-cheie sunt raportate mai sus în secţiunea 6.3. Domeniile prioritare pentru îmbunătăţirea inventarului naţional de gaze
cu efect de seră sunt identificate folosind aceste referinţe.
Tabelul 6.3 listează problemele şi îmbunătăţirile potenţiale pentru categoriile-cheie în cadrul sectorului 1 „Energie”.
Tabelul 6.3: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul energie
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

1.

1А1 Industria
energetică

A fost iniţiată activitatea de structurare a informaţiei după tipul instalaţiilor de generare a energiei electrice şi termice în vederea obţinerii unor evaluari mai precise ale emisiilor de GES de categoria 1A1 „Industria
energetică”, întrucât aceasta este o categorie-cheie. Este evaluată posibilitatea trecerii la o metodologie de calcul de nivel mai înalt (Nivelul 3). Către fiecare instalaţie de generare a energiei au fost expediate
chestionare în vederea colectării informaţiei necesare. Către luna februarie 2015, de la fiecare instalaţie majoră de generare a energiei electrice şi termice pe consum de gaze naturale de pe malul drept al râului
Nistru au fost obţinute răspunsuri. În baza chestionarelor completate a fost realizată calcularea emisiilor de GES după metodologia de calcul de Nivelul 3. De asemenea, a fost realizată activitatea de selectarea a
factorilor de emisie pentru metodologia de calcul de Nivelul 3. Pentru un şir de GES aceşti coeficienţi coincid cu cei utilizaţi la aplicarea metodologiei de calcul de Nivelul 1. A fost realizată analiza rezultatelor obţinute prin aplicarea metodologiilor de calcul de Nivelul 1 şi 3, care a relatat despre unele diferenţe mici, sugerând astfel faptul că utilizarea metodologiei de Nivelul 1 poate fi admisă pentru utilizare în continuare. O
îmbunătăţire potenţială ar consta în utilizarea metodologiei de Nivelul 3 şi în cazul centralei termoelectrice de la Cuciurgan (CTEM Moldovenească). Trebuie ţinut cont că la CTEM Moldovenească se utilizează în
calitate de combustibil nu doar gazele naturale, ci şi păcura şi cărbunele. Se vor întreprinde încercări de a colecta date de activitate privind consumul combustibilului pentru generarea energiei termice pe malul stâng
al Nistrului.

3.

1А2 Industria
producătoare
şi construcţii

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1A2 Industria producătoare şi construcţii ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor date de activitate reactualizate privind consumul de combustibili
utilizat în scopuri energetice în cadrul categoriei de surse respective pentru teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru.
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#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

4.

1А3 Transporturi

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1A3 Transporturi ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor date de activitate reactualizate privind consumul de combustibili în cadrul categoriei de
surse respective pentru teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru. De asemenea, se va evalua posibilitatea trecerii la metodologii de nivel mai înalt (Nivelul 3), spre exemplu, la utilizarea programei COPERT. Pentru
ca acest lucru să devină posibil este necesar a colecta informaţii dezagregate privind mijloacele de transport în inventar după tipul unităţilor de transport, tipul de combustibil utilizat, capacitatea motorului, kilometrajul parcurs anual şi după condiţiile meteorologice ale perioadei de parcurs. Au fost realizate chestionare privind colectarea informaţiei, care au fost expediate spre completare Î.S. „CRIS Registru”, din păcate, până
la acest moment, informaţia solicitată nu a putut fi obținută. De asemenea, ar fi posibil de trecut la o metodologie de nivel mai înalt (Nivelul 2) la evaluarea emisiilor de GES de la transportul feroviar, dar această
categorie nu este una cheie, emisiile respective fiind modeste.

6.

1А4 Alte
sectoare

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1A4 Alte sectoare ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor date de activitate reactualizate privind consumul de combustibili în cadrul categoriei de
surse respective pentru teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru.

7.

1В2 Emisii
fugitive de la
ţiţei şi gaze
naturale

Potenţiale ameliorări în cadrul categoriei de surse 1B2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale ar putea fi realizate cu referinţă la disponibilitatea unor informaţii adiţionale privind scurgerile fugitive de la sistemele
de distribuţie a ţiţeiului şi gazelor naturale (de la infrastructura pentru producţia, colectarea, prelucrarea, rafinarea şi distribuţia produselor petroliere şi gazelor naturale consumatorilor finali; de la funcţionarea echipamentelor, pierderilor prin evaporare, ventilare, arderea în flacără la sondă, emisii accidentale la deteriorarea sistemelor de conducte etc.). Este evaluată posibilitatea trecerii la o metodologie de calcul de nivel mai
înalt. Sunt studiate cerinţele faţă de datele de activitate necesare pentru această tranziţie. A fost iniţiat lucrul privind elaborarea unui chestionar ce urmează a fi expediat companiei „Valiexchimp” care activează în
domeniul extragerii de ţiţei şi gaze naturale în sudul ţării.

Sursa: Tabelul 2.6.1, Şablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor.

Tabelul 6.4 listează problemele şi îmbunătăţirile potenţiale pentru categoriile-cheie în cadrul sectorului 2 „Procese industriale”.
Tabelul 6.4: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul procese industriale
#

Categorii

Îmbunătățiri potențiale

1.

2A Produse
minerale

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate utilizate la evaluarea emisiilor de GES provenite de la categoria 2A Produse minerale, în special ca urmare a disponibilităţii
către sfârşitul acestui ciclu de inventariere a versiunilor electronice ale Rapoartelor Statistice PRODMOLD-A: Producţia în expresie naturală total pe republică, pe tipuri de produse, pentru anii
2005-2011 (în actualul ciclu de inventariere au fost disponibile Rapoartele Statistice PRODMOLD-A doar pentru anii 2012 şi 2013). Rapoartele statistice respective conţin date de activitate de o precizie mai înaltă (valorile sunt prezentate în tone şi/sau în kg, pe când în alte publicaţii statistice, în mii tone), de asemenea în raportul statistic respectiv informaţia este dezagregată atât la nivel sectorial, cât şi pe subcategorii de producere.

2.

2F Consumul
halocarburilor
şi SF6

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de completare a bazei de date cu noi informaţii, colectate de la companii care activează în domeniul comercializării echipamentelor frigorifice şi de condiţionare a
aerului, precum şi activităţi de precizare a unor valori cu specific naţional ale factorilor de emisie şi parametrilor utilizaţi la evaluarea emisiilor de gaze-F provenite de la categoria 2F Consumul halocarburilor
şi SF6.

Sursa: Tabelul 2.6.2, Şablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor.

Tabelul 6.5 listează problemele şi îmbunătăţirile potenţiale pentru categoriile-cheie în cadrul sectorului 4 „Agricultură”.
Tabelul 6.5: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul agricultură
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

1.

4A Fermentarea enterica

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate şi indicatorilor de productivitate, utilizate la evaluarea emisiilor de GES provenite de la categoria 4A „Fermentarea enterică” în baza
metodologiei de Nivelul 2, în special pentru taurine şi ovine, categoriile de animale cu cea mai mare pondere în structura emisiilor de CH4 de la această categorie.

2.

4B Managementul
dejecţiilor
animaliere

Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate şi indicatorilor de productivitate, utilizate la evaluarea emisiilor de CH4 provenite de la categoria 4B „Managementul dejecţiilor animaliere”, în special pentru taurine şi suine, categoriile de animale cu o pondere mai mare în structura emisiilor de CH4 ce provin de la această categorie de surse; precum şi activităţi privind concretizarea valorii
coeficienţilor folosiţi la calcularea factorilor naţionali de emisie în baza metodologiei de Nivelul 2; de asemenea, realizarea unui studiu naţional privind actualizarea informaţiei privind ponderea diferitor sisteme de
management al dejecţiilor animaliere în sectorul zootehnic al RM. Cu referinţă la emisiile de N2O de la categoria de surse 4B „Managementul dejecţiilor animaliere”, ameliorările posibile ar putea include activităţi
privind colectarea unor informaţii suplimentare, în special ce ţin de sistemele de management al dejecţiilor animaliere la nivel naţional, precum şi cele asociate cu precizarea valorilor cu specific naţional ale ratelor de
excreţie a azotului Nex(T) (în kg N/cap/an) pentru categoriile de animale din RM.
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#

Categoria
4D Solurile
agricole

3.

Îmbunătățiri potențiale
Ameliorările posibile ar putea include activităţi de precizare a datelor de activitate şi coeficienţilor cu specific naţional utilizaţi la estimarea emisiilor directe de N2O ce provin de la returnarea în sol a reziduurilor agricole şi celor ce provin de la mineralizarea azotului ca urmare a pierderilor de carbon provenite din modificarea modului de folosinţă a terenurilor agricole şi practicilor de management al solului în RM.

Sursa: Tabelul 2.6.4, Şablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor.

Tabelul 6.6 listează problemele şi îmbunătăţirile potenţiale pentru categoriile-cheie în cadrul sectorului 5 „FTSCFTS”.
Tabelul 6.6: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul folosința terenurilor, schimbarea categoriei de
folosință a terenurilor și silvicultură
#

Categoria

5A Terenuri
silvice

1.

5B Terenuri
agricole
lucrate

2.

3.

5C Pajişti

Îmbunătățiri potențiale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ameliorarea evidenţelor care ţin de repartiţia pădurilor pe specii.
Estimarea și evidența consumului real (recoltarea legală și ilicită) de masă lemnoasă provenit din pădurile RM.
Efectuarea evidenței de stat a pădurilor și altor tipuri de vegetații forestiere conform metodologiei și periodicității stabilite (o dată la 5 ani) în HG nr. 1007 din 30.10.1997. Efectuarea unor măsurări de verificare/
actualizare a factorilor naţionali de emisie/ sechestrare (creşterea curentă de biomasă, densitatea lemnului, coeficienţii de extensiune, coeficienții de emisie de la incendierea pădurilor etc.).
Perfecţionarea evidenţelor cadastrale (sursă principală a datelor de activitate) referitoare la menţionarea în notele explicative ale acestora a categoriilor de folosinţă a terenurilor împădurite.
Efectuarea unor studii aprofundate privind aspectele de carbon în cadrul solurilor forestiere, precum și altor componente forestiere cu includerea contribuției acestora în inventarul GES pe sectorul FTSCFTS.
Estimarea și evidența consumului real (recoltarea legală și ilicită) de masă lemnoasă provenit din perdele forestiere şi alte tipuri de vegetaţie forestieră.
Efectuarea unor măsurări de verificare/ actualizare a factorilor naţionali de emisie/ sechestrare (creşterea curentă de biomasă, coeficienţii de extensiune, coeficienții de emisie de la incendierea perdelelor
forestiere şi altor tipuri de vegetaţie forestieră etc.).
Estimarea și evidența volumelor de recoltare a biomasei în procesul lucrărilor de îngrijire/ menținere a plantaţiilor multianuale.
Perfecţionarea evidenţelor cadastrale (în calitate de sursă principală a datelor de activitate) referitoare la menţionarea în notele explicative ale acestora a categoriilor de folosinţă în care sunt transferate
terenurile excluse din circuitul agricol și/sau forestier.
Efectuarea unor estimări privind biomasa rămasă după conversiunea terenurilor cu vegetație lemnoasă (vegetație forestieră, plantații multianuale) în pajiști (sistemele radiculare, vegetaţia erbacee etc.).

Sursa: Tabelul 2.6.5, Şablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor.

Tabelul 6.7 listează problemele şi îmbunătăţirile potenţiale pentru categoriile-cheie în cadrul sectorului 6 „Deşeuri”.
Tabelul 6.7: Îmbunătățiri potențiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate în sectorul deșeuri
#

Categoria

Îmbunătățiri potențiale

1.

Printre priorităţile de bază se punctează necesitatea promovării unei evidenţe statistice îmbunătăţite cu privire la deşeurile generate. Managementul deşeurilor urmează a fi restructurat esenţial. În acest context
este oportună transpunerea deciziei Comisiei 2000/532/CE cu privire la lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. Adoptarea Listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, va contribui la perfecţionarea
evidenţei statisticii naţionale în domeniul gestionării deşeurilor conform cerinţelor UE şi va permite onorarea angajamentelor asumate de RM la ratificarea tratatelor internaţionale în domeniul protecţiei mediului
6A Depozite
înconjurător şi raportarea eficientă cu privire la implementarea coerentă a acestora. În acest context, se preconizează îmbunătăţirea calităţii datelor de activitate ce ţin de volumul de generare şi depozitare a
de deşeuri me- deşeurile menajere solide şi celor industriale.
najere solide
Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 prevede dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor municipale prin armonizarea cadrului legislativ, instituţional
şi normativ cu standardele Uniunii Europene, bazat pe abordare regională (aşezarea geografică, dezvoltarea economică, existenţa drumurilor de acces, condiţiile pedologice şi hidrogeologice, numărul de populaţie
etc.). În conformitate cu aceasta, se prevede promovarea și implementarea sistemelor de colectare selectivă în toate localitățile atât în sectorul locativ, cât și în cel de producție, precum şi a facilităţilor de sortare,
compostare şi reciclare; dezvoltarea capacităţilor de eliminare a deşeurilor municipale prin construcția a 7 depozite de DMS la nivel regional și a 2 stații pentru tratarea mecanico-biologică.

2.

6B Tratarea
apelor uzate

În scopul îmbunătățirii accesului populaţiei la servicii calitative de aprovizionare cu apă şi canalizare, în RM se întreprind acţiuni de planificare a sectorului la diferite niveluri. La nivel naţional a fost aprobată recent
prin HG nr. 199 din 20.03.2014 Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028), iar la nivel regional (Regiunile de Dezvoltare Centru, Sud şi Nord) este în derulare elaborarea Planurilor regionale de apă şi
sanitaţie. Toate acestea vor asigura ameliorări ale sectorului „Ape uzate” prin aplicarea unor instrumente bine definite: de reglementare, instituţionale şi economice.
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Categoria

Îmbunătățiri potențiale
Instrumentele de reglementare se vor axa pe setul de acte legislative (Lega apelor nr. 272 din 23.12.2011, proiectul Legii serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare, setul legislaţiei secundare la Legea
apelor, proiectele planurilor regionale în domeniul apei şi sanitaţiei şi altele). Prevederile acestor reglementări vor îmbunătăţi activităţile de prestare a serviciilor de apă şi canalizare, de gestionare a apelor uzate, a
apelor pluviale, nămolurilor, ceea ce va îmbunătăţi calitatea serviciilor în sector.
Instrumentele instituţionale se vor axa pe reforma gestionării sectorului prin regionalizarea serviciilor, ceea ce ar încuraja operatorii apă-canal să se grupeze în companii de operare regionale, bazate pe asociaţii/
întreprinderi intermunicipale, sau pe parteneriate publice-private (PPP) care pot reprezenta modele de întreprinderi viabile economic. Consolidarea operatorilor apă-canal va fi însoţită de ajustarea tarifelor pentru
a asigura exploatarea şi întreţinerea adecvată a sistemelor, pentru extinderea acestora şi acoperirea noilor localităţi cu servicii. Actualmente în procesul de regionalizare sunt incluse şase companii de apă din
raioanele Hânceşti, Soroca, Floreşti, Ceadâr-Lunga, Orhei. Aceste reforme vor schimba managementul apelor uzate, ceea ce va contribui la reducerea emisiilor de GES din acest sector. Un alt aspect instituţional
planificat pentru implementare în sector este crearea organismelor de reglementare prin extinderea domeniului de activitate al ANRE, care va avea o influenţă importantă în reglementarea funcționării sectorului.
Aceste instrumente vor stabili durabilitatea managementului sectorului.
Instrumentele economice se vor axa pe conceptul „recuperării sustenabile a costului serviciilor” cu trei caracteristici principale: o combinaţie adecvată a tarifelor, taxelor şi transferurilor pentru a finanţa costurile
recurente şi capitale şi pentru a impulsiona alte forme de finanţare; previzibilitatea subvenţiilor publice pentru a facilita investiţiile (planificarea); politicile tarifare care să facă serviciile accesibile tuturor, inclusiv celor
mai sărace categorii, asigurând totodată sustenabilitatea furnizorilor de servicii.
Perspectiva planificării sectorului poate îmbunătăți esenţial managementul apelor uzate şi al nămolului provenit de la categoria de surse 6B „Tratarea apelor uzate”. Acţiunile de tratare a nămolului vor reduce riscul
afectării calităţii resurselor de apă naturale, care tot mai mult devine sensibil la schimbările climatice. Acţiunile enumerate mai sus vor contribui la onorarea obligaţiunilor RM faţă de realizarea prevederilor Protocolului cu
privire la apa şi sănătatea şi alte acte internaţionale, care vizează reducerea ponderii populaţiei ce nu are acces la sursele de apă potabilă şi la sistemele de canalizare, iar în acelaşi timp şi a prevederilor CONUSC.
Planificarea activităţilor de armonizare etapizată a legislaţiei naţionale în domeniul apelor cu cea a UE, de asemenea, este un instrument bun pentru sporirea implementării celor mai bune practici în sector, a tehnologiilor de tratare a apelor uzate, a nămolului, fapt care ar permite captarea şi utilizarea durabilă a emisiilor de metan, provenite de la câmpurile de depozitare a nămolului (inclusiv pentru producerea energiei termice şi electrice). Studierea posibilităţii de utilizare în procesul de calculare a emisiilor de metan, a informaţiei cu specific naţional referitoare la fracţia CBO eliminată cu nămolul, capacitatea maximală de formare a
metanului, factorul de corecţie a metanului şi alţi parametri relevanţi folosiţi la evaluarea emisiilor provenite de la categoria de surse 6B „Tratarea apelor uzate” vor îmbunătăți calitatea inventarelor următoare.

Sursa: Tabelul 2.6.6, Şablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor.

6.5. Îmbunătățiri potențiale pentru procedurile de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Procedurile existente de asigurare a calităţii (QA) şi control al calităţii (QC) (a se vedea Şablonul 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al
calităţii), în fond, asigură necesitățile curente.
În acest context, îmbunătăţirile potenţiale pentru procedurile QA şi QC ţin mai mult de ridicarea eficienţei de aplicare a acestora, dar şi de atragerea în acest
exerciţiu a unor experţi de calificare mai înaltă de peste hotarele Republicii Moldova, în special pentru exerciţiul de QA.
Tabelul 6.8: Îmbunătățiri potențiale pentru procedurile de asigurare a calităţii şi control al calităţii
#

1

Sectorul

Energie

Îmbunătățiri potenţiale
QC

QA

Procedurile existente de verificare şi control al calităţii asigură
în mare măsură necesitățile curente. Potenţialul de îmbunătăţire este văzut în ridicarea eficienţei aplicării activităților generale
(Nivelul 1/Tier 1) de verificare şi control al calităţii), respectiv
în aplicarea pentru cât mai multe categorii-cheie a procedurilor
specifice (Nivelul 2/Tier 2) de verificare şi control al calităţii.

Procedurile existente de asigurare a calităţii, într-o măsură mai mare sau mai mică, asigură necesitățile curente. Totuşi, în contextul deciziei privind
tranziţia, începând cu următorul ciclu de inventariere, la Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră, dar
reieşind şi din contribuţia mare a sectorului energie la emisiile totale naţionale, 65.5% din total la nivelul anului 2013, este iminentă o atenţie mai
mare către procedurile de asigurare a calităţii cu atragerea consultanţilor internaţionali cu o practică mai mare în aplicarea Ghidul IPCC 2006 privind
elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră. Un prim pas în această direcţie este realizarea în perioada octombrie-noiembrie 2015
a unei evaluări tehnice independente a inventarului de GES pentru sectorul energie de către consultantul internaţional, dna dr. Veronica Ginzburg,
Institutul de Climă Globală şi Ecologie, Roshidromet/ Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, care în ţara sa de origine este responsabilă de compilarea inventarului de GES pentru sectorul energie şi are o practică internaţională bogată (din anul 2005) în evaluarea inventarelor de GES pentru
sectorul energie ale ţărilor din Anexa I la CONUSC. Îmbunătăţirile ulterioare vor reieşi şi din chestiunile identificate pe durata acestei evaluări,
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#

Sectorul

Îmbunătățiri potenţiale
QC

QA
respectiv se vor baza pe recomandările incluse de către dna Veronica Ginzburg în Raportul de evaluare a inventarului naţional de GES al Republicii
Moldova – sectorul energie, care va fiprezentat către începutul lunii decembrie 2015. Echipa naţională de inventariere va încerca să ia în considerare într-o măsură cât mai mare recomandările formulate în raportul de evaluare pe durata următorului ciclu de inventariere.

2

3

4

5

6

Procese
Industriale

Procedurile existente de verificare şi control al calităţii asigură
în mare măsură necesitățile curente. Potenţialul de îmbunătăţire este văzut în sporirea eficienţei aplicării activităților generale
(Nivelul 1/Tier 1) de verificare şi control al calităţii), respectiv
în aplicarea pentru cât mai multe categorii-cheie a procedurilor
specifice (Nivelul 2/Tier 2) de verificare şi control al calităţii.

Procedurile existente de asigurare a calităţii, într-o măsură mai mare sau mai mică, asigură necesitățile curente. Totuşi, în contextul deciziei privind
tranziţia, începând cu următorul ciclu de inventariere, la Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră, dar
reieşind şi din contribuţia relativ mare a sectorului procese industriale la emisiile totale naţionale, 5.2% din total la nivelul anului 2013, este iminentă
o atenţie mai mare către procedurile de asigurare a calităţii cu atragerea consultanţilor internaţionali cu o practică mai mare în aplicarea Ghidul
IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră. Oficiul Schimbarea Climei va evalua această oportunitate, reieşind şi
din resursele financiare disponibile.

Solvenţii şi
utilizarea altor
produse

Procedurile existente de verificare şi control al calităţii asigură
în mare măsură necesitățile curente. Potenţialul de îmbunătăţire este văzut în sporirea eficienţei aplicării activităților generale
(Nivelul 1/Tier 1) de verificare şi control al calităţii), respectiv
în aplicarea pentru cât mai multe categorii-cheie a procedurilor
specifice (Nivelul 2/Tier 2) de verificare şi control al calităţii.

Procedurile existente de asigurare a calităţii, într-o măsură mai mare sau mai mică asigurau necesitățile curente.

Agricultură

Procedurile existente de verificare şi control al calităţii asigură în
mare măsură necesitățile curente. Potenţialul de îmbunătăţire
este văzut în sporirea eficienţei aplicării activităților generale
(Nivelul 1/Tier 1) de verificare şi control al calităţii), respectiv în
aplicarea pentru cât mai multe categorii-cheie a procedurilor
specifice (Nivelul 2/Tier 2) de verificare şi control al calităţii.

Procedurile existente de asigurare a calităţii, într-o măsură mai mare sau mai mică, asigură necesitățile curente. Totuşi, în contextul deciziei privind
tranziţia, începând cu următorul ciclu de inventariere, la Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră,
dar reieşind şi din contribuţia relativ mare a sectorului agricultură la emisiile totale naţionale, 16.6% din total la nivelul anului 2013, este iminentă
o atenţie mai mare către procedurile de asigurare a calităţii cu atragerea consultanţilor internaţionali cu o practică mai mare în aplicarea Ghidului
IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră. Oficiul Schimbarea Climei va evalua această oportunitate, reieşind şi
din resursele financiare disponibile.

FTSCFTS

Procedurile existente de asigurare a calităţii, într-o măsură mai mare sau mai mică asigurau necesitățile curente. Totuşi, în contextul deciziei privind
tranziţia, începând cu următorul ciclu de inventariere, la Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră, dar
reieşind şi din contribuţia mare a unor categorii-cehei reprezentând sectorul FTSCFTS (în primul rând a categoriilor 5A Terenuri silvice si 5B Terenuri agricole lucrate) la emisiile totale naţionale, este iminentă o atenţie mai mare către procedurile de asigurare a calităţii cu atragerea consultanţiProcedurile existente de verificare şi control al calităţii asigură
lor internaţionali cu o practică mai mare în aplicarea Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră. Un prim
în mare măsură necesitățile curente. Potenţialul de îmbunătăţipas în această direcţie este realizarea în perioada octombrie-noiembrie 2015 a unei evaluări tehnice independente a inventarului de GES pentru
re este văzut în ridicarea eficienţei aplicării activităților generale
sectorul FTSCFTS de către consultantul internaţional dl Vorel Blujdea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
(Nivelul 1/Tier 1) de verificare şi control al calităţii), respectiv
(fost ICAS - Bucureşti), care în ţara sa de origine este responsabil de compilarea inventarului de GES pentru sectorul FTSCFTS şi are o practică
în aplicarea pentru cât mai multe categorii-cheie a procedurilor
internaţională bogată (din anul 2006) în evaluarea inventarelor de GES pentru sectorul FTSCFTS ale ţărilor membre ale UE, toate făcând parte
specifice (Nivelul 2/Tier 2) de verificare şi control al calităţii.
şi din Anexa I la CONUSC. Îmbunătăţirile ulterioare vor reieşi şi din chestiunile identificate pe durata acestei evaluări, respectiv se vor baza pe
recomandările incluse de către dl Viorel Blujdea în Raportul de evaluare a inventarului naţional de GES al Republicii Moldova - sectorul FTSCFTS,
care va fi prezentat către sfârşitul lunii noiembrie 2015. Echipa naţională de inventarie va încerca să ia în considerare într-o măsură cât mai mare
recomandările formulate în raportul de evaluare pe durata următorului ciclu de inventariere.

Deşeuri

Procedurile existente de verificare şi control al calităţii asigură în
mare măsură necesitățile curente. Potenţialul de îmbunătăţire
este văzut în sporirea eficienţei aplicării activităților generale
(Nivelul 1/Tier 1) de verificare şi control al calităţii), respectiv în
aplicarea pentru cât mai multe categorii-cheie a procedurilor
specifice (Nivelul 2/Tier 2) de verificare şi control al calităţii.

Procedurile existente de asigurare a calităţii, într-o măsură mai mare sau mai mică, asigură necesitățile curente. Totuşi, în contextul deciziei privind
tranziţia, începând cu următorul ciclu de inventariere, la Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră, dar
reieşind şi din contribuţia relativ mare a sectorului agricultură la emisiile totale naţionale, 16.6% din total la nivelul anului 2013, este iminentă o
atenţie mai mare către procedurile de asigurare a calităţii cu atragerea consultanţilor internaţionali cu o practică mai mare în aplicarea Ghidul IPCC
2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră. Oficiul Schimbarea Climei va evalua această oportunitate, reieşind şi din
resursele financiare disponibile.
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6.6. Îmbunătățiri potențiale pentru sistemul de arhivare a inventarului naţional
Procedurile existente privind sistemul de arhivare a inventarului naţional (a se vedea Şablonul 4: Descrierea sistemului de arhivare) asigură în mare măsură
necesitățile curente.
În Tabelul 6.9 sunt identificate potenţiale îmbunătăţiri necesare pentru a fortifica procedurile de arhivare a inventarului, atât la nivelul autorităţii competente responsabile de administrarea Sistemului naţional de raportare către CONUSC (Oficiul Schimbarea Climei), cât şi la nivelul instituţiilor partener, personalul cărora este implicat în elaborarea inventarelor de gaze cu efect de seră la nivel sectorial (energie, procese industriale, solvenţii şi utilizarea altor produse,
agricultură, folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură şi deşeuri).
Tabelul 6.9: Îmbunătățiri potențiale pentru sistemul de arhivare
#

Sectorul

Îmbunătățiri potenţiale
•

1

General

2

Energie

3

Procesele
industriale,
solvenţii şi
utilizarea altor
produse

•
•
•
•

•
•

4

Agricultură
•
•

5

FTSCFTS

6

Deşeuri

•
•
•

Evaluarea periodică (la sfârşitul fiecărui ciclu de inventariere) a procedurilor existente de arhivare stabilite şi aplicate în cadrul Oficiului Schimbarea Climei în vederea identificării unor oportunităţi de îmbunătăţire.
Evaluarea periodică (la sfârşitul fiecărui ciclu de inventariere) a procedurilor de arhivare (managementul fişierelor, păstrarea datelor, păstrarea documentelor, mecanismele de păstrare) stabilite şi aplicate în
cadrul Oficiului Schimbarea Climei în vederea identificării unor oportunităţi de îmbunătăţire.
Constituirea în cadrul arhivei generale a Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a unui compartiment aferent datelor de inventar pe sectorul energie (Balanţele Energetice, alte surse de
referinţă inițiale pentru datele de activitate, rezultatele inventarelor anterioare, capitolele 3 „Energie” din versiunile precedente ale Rapoartelor Naționale de Inventariere etc.).
Includerea în nomenclatorul de dosare pe Institutul de Energetică al AŞM a aspectelor aferente inventarului pe sectorul energie (dosare, corespondență etc.).
Constituirea în cadrul arhivelor Institutului de Ecologie și Geografie al AŞM şi Oficiului Ozon al Ministerului Mediului a unui compartiment aferent datelor de inventar pe sectoarele procese industriale şi solvenţii şi utilizarea altor produse (Anuarele Statistice ale Republicii Moldova, Rapoartele statistice PRODMOLD – Producția în expresie naturală în industria Republicii Moldova, Rapoartele statistice Nr.1-ozon
„Regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon”, alte surse de referinţe inițiale pentru datele de activitate, rezultatele inventarelor anterioare, capitolele 4
„Procese Industrialei” şi 5 „Solvenţii şi utilizarea altor produse” din versiunile precedente ale Rapoartelor Naționale de Inventariere etc.).
Includerea în nomenclatorul de dosare pe Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM şi Oficiului Ozon al Ministerului Mediului a aspectelor aferente inventarului pe sectoarele procese industriale şi solvenţii şi
utilizarea altor produse (dosare, corespondență etc.).
Constituirea în cadrul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii in Zootehnie şi Medicină Veterinară şi Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” a unui compartiment
aferent datelor de inventar pe sectorul agricultură (Anuarele Statistice ale Republicii Moldova, Rapoartele statistice nr. 6 „Efectivul animalelor și păsărilor în gospodăriile populației”, nr. 15-AGR „Efectivul de
animale”, nr. 24-AGR „Starea sectorului zootehnic”, Rapoartele statistice nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali”, nr. 29-AGR „Producția obținută la
culturile recoltate pe toată suprafața însămânțată”, alte surse de referinţă inițiale pentru datele de activitate, rezultatele inventarelor anterioare, capitolele 6 „Agricultură” din versiunile precedente ale Rapoartelor Naționale de Inventariere etc.).
Includerea în nomenclatorul de dosare pe Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară şi Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” a aspectelor aferente inventarului pe sectorul agricultură (dosare, corespondență etc.).
Constituirea în cadrul arhivei generale a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului a unui compartiment aferent datelor de inventar pe sectorul FTSCFTS (Cadastre
funciare de stat ale RM, Evidențele Statistice şi Rapoartele Agenţiei „Moldsilva”, alte surse de referinţe inițiale pentru datele de activitate, rezultatele inventarelor anterioare, capitolele 7 „FTSCFTS” din
versiunile precedente ale Rapoartelor Naționale de Inventariere etc.).
Includerea în nomenclatorul de dosare pe Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului a aspectelor aferente inventarului pe sectorul FTSCFTS (dosare, corespondență
etc.).
Constituirea în cadrul arhivei Oficiului Prevenirea Poluării Mediului al Ministerului Mediului a unui compartiment aferent datelor de inventar pe sectorul deşeuri (Anuarele Statistice ale Republicii Moldova,
Rapoartele „Starea Mediului în Republica Moldova”, Anuarele IES „Starea Mediului în Republica Moldova”, alte surse de referinţe inițiale pentru datele de activitate, rezultatele inventarelor anterioare, capitolele 8 „Deşeuri” din versiunile precedente ale Rapoartelor Naționale de Inventariere etc.).
Includerea în nomenclatorul de dosare pe Biroul Prevenirea Poluării Mediului al Ministerului Mediului a aspectelor aferente inventarului pe sectorul deşeuri (dosare, corespondență etc.).
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6.7. Priorități de comunicare, sensibilizare și formare profesională
Este important a comunica factorilor de decizie, mediului academic şi publicului larg scopul şi rezultatul inventarierii. Pentru aceasta, în cadrul fiecărui ciclu
de inventariere sunt planificate diverse activităţi de conştientizare, precum:
oo şedinţe, mese rotunde cu toate părțile interesate;
oo sensibilizarea factorilor de decizie, mediului academic și publicului larg privind eforturile ce urmează a fi depuse în vederea creşterii calităţii inventarului naţional de GES;
oo oferire de feedback la comentariile recepţionate de la ministere, autorităţile administrative centrale, mediul academic şi publicul larg;
oo comunicarea rezultatelor inventarierii furnizorilor de date, factorilor de decizie, mediului academic şi publicului larg, inclusiv prin plasarea acestora pe
pagina web a Oficiului Schimbarea Climei (<www.clima.md>);
oo îmbunătățirea relațiilor bilaterale cu instituțiile-partener.
Concomitent, o atenţie deosebită în cadrul Oficiului Schimbarea Climei este acordată şi necesităţilor de formare continuă şi instruire a personalului privind însuşirea bunelor practici în inventarierea emisiilor de GES. Astfel, spre exemplu, la finele actualului ciclu de inventariere vor fi realizate următoarele
activităţi:
oo instruirea tematică în domeniul inventarierii emisiilor de GES:
• pentru consultanţii naţionali care activează în sectorul energie – seminar de instruire şi formare profesională cu durata de două zile în perioada 2324 noiembrie 2015, realizată de către consultantul internaţional dr. Veronica Ginzburg, Federaţia Rusă;
• pentru consultanţii naţionali care activează în sectorul FTSCFTS – seminar de instruire şi formare profesională cu durata de două zile în perioada
25-26 noiembrie 2015, realizată de către consultantul internaţional dl dr. Viorel Blujdea, România;
oo elaborarea unui plan de tranziție pentru a asigura transferul fluent de capacitate asociat cu trecerea graduală la utilizarea Ghidului IPCC 20065 şi consolidarea capacităţilor profesionale ale experţilor naţionali implicaţi în inventarierea emisiilor de GES în aplicarea Ghidului IPCC 2006 şi softului de calcul şi raportare a emisiilor de GES asociat acestuia (versiunea 2.16, publicată pe 5 noiembrie 2015)6.

6.8. Lista prioritizată a îmbunătățirilor potențiale
Această secţiune prioritizează cele mai critice îmbunătăţiri necesare, bazate pe o evaluare a importanţei relative a îmbunătăţirilor identificate pentru: aranjamentele instituţionale pentru Sistemul naţional de inventariere, metodologiile de evaluare şi procesul de documentare a datelor la nivel de categorii individuale, procedurile de asigurare a calităţii şi control al calităţii, sistemele de arhivare, analiza categoriilor-cheie, precum şi în contextul aspectelor de comuni5

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>.

6

IPCC Inventory Software Version 2.16 (released on 5 November 2015): <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html>.
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care, sensibilizare şi formare continuă (a se vedea mai sus). Prin abordarea acestor potenţiale îmbunătăţiri, ţara poate înainta spre producerea unui inventar
mai complet şi de calitate mai înaltă.
Tabelul 6.10 enumeră aceste îmbunătăţiri potenţiale şi identifică nivelul de prioritate asociat cu fiecare (înalt, mediu, redus).
Tabelul 6.10: Prioritățile de îmbunătățire a inventarului național
#

Sectorul

Nivelul de prioritate

Îmbunătățirea necesară

1

General

Înalt

Consolidarea aranjamentelor instituţionale privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră în vederea asigurării dezvoltării lor în bază permanentă, printr-un act legislativ/
normativ ce urmează a fi considerat şi aprobat de Guvernul Republicii Moldova pe parcursul anului 2016.

2

General

Înalt

Tranziţia graduală la Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de gaze cu efect de seră în toate sectoarele (energie, procese industriale şi utilizarea produselor, agricultură, FTSCFTS şi deşeuri).

3

General

Înalt

Consolidarea capacităţilor profesionale ale experţilor naţionali implicaţi în inventarierea emisiilor de GES în aplicarea Ghidului IPCC 2006 şi softului de calcul şi raportare a emisiilor de GES
asociat acestuia (ultima versiune disponibilă este ver.2.16, publicată pe 5 noiembrie 2015), inclusiv prin instruiri tematice cu participarea instructorilor internaţionali.

4

General

Înalt

Consolidarea sistemului de management al informaţiei utilizate în fiecare ciclu de inventariere, precum şi arhivarea constantă şi deplină a inventarului şi a documentaţiei care a stat la baza
elaborării inventarului, inclusiv în scopul respectării principiului transparenţei.

5

General

Mediu

Îmbunătățirea relațiilor bilaterale cu instituțiile-partener şi asigurarea unui dialog continuu cu factorii de decizie, mediul academic şi publicul larg în vederea comunicării scopului inventarierii,
sensibilizarea privind eforturile ce urmează a fi depuse în vederea creşterii calităţii inventarului naţional de GES; oferire de feedback la comentariile recepţionate, comunicarea rezultatului
inventarierii etc. Activităţile urmează a fi întreprinse prin diverse activităţi precum: şedinţe, seminare, mese rotunde cu toate părțile interesate; respectiv prin plasarea celor mai relevante
produse pe pagina web a Oficiului Schimbarea Climei (<www.clima.md>).

6

Energie

Mediu

Trecerea de la factori de emisie utilizaţi în mod implicit şi metodologii de Nivelul 1 la factori de emisie cu specific naţional şi metodologii de Nivelul 2 sau 3 în special în cazul următoarelor
categorii-cheie: 1A3 Transporturi şi 1B2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale.

7

Energie

Înalt

Implementarea într-o măsură cât mai deplină a recomandărilor incluse în Raportul de evaluare tehnică a inventarului naţional de gaze cu efect de seră – sectorul energie, realizat de către
dna Dr. Veronica Ginzburg, Institutul de Climă Globală şi Ecologie, Roshidromet/ Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse în perioada octombrie-noiembrie 2015.

8

Procese industriale şi alte
produse

Mediu

Precizarea datelor de activitate utilizate la evaluarea emisiilor de GES provenite de la sectorul 2 „Procese industriale şi alte produse”, ca urmare a disponibilităţii către sfârşitul acestui ciclu
de inventariere a versiunilor electronice ale Rapoartelor Statistice PRODMOLD-A: Producţia în expresie naturală total pe republică, pe tipuri de produse şi pentru anii 2005-2011 (în actualul
ciclu de inventariere au fost disponibile Rapoartele Statistice PRODMOLD-A doar pentru anii 2012 şi 2013), ca urmare a faptului că aceste rapoarte statistice conţin date de activitate de o
precizie mai înaltă dezagregată şi pe subcategorii de producere.

9

Agricultură

Înalt

Procesarea rezultatelor obţinute în urma realizării Studiu naţional privind actualizarea informaţiei referitoare la ponderea diferitor sisteme de management al dejecţiilor animaliere în sectorul
zootehnic al Republicii Moldova, pentru a fi utilizate la evaluarea emisiilor de GES provenite de la categoria de surse 4B „Managementul dejecţiilor animaliere”.

10

Agricultură

Mediu

Realizarea la sfârşitul următorului ciclu de inventariere a unei evaluări tehnice independente externe (QA) a inventarului naţional de gaze cu efect de seră – sectorul agricultură, de către un
consultant internaţional cu bogată practică în evaluarea inventarelor de gaze cu efect de seră a Părţilor din Anexa I, respectiv cu cunoştinţe bune în aplicarea Ghidului IPCC 2006 şi softului
de calcul şi raportare a emisiilor de GES asociat acestuia.

11

FTSCFTS

Înalt

Dezvoltarea matricei folosinței și schimbării folosinței terenurilor pentru o perioadă de timp care să corespundă cerințelor de raportare în raport cu anul de bază. Perioada de raportare trebuie să corespundă necesităților de contabilizare a reducerilor de emisii în raport cu angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova (pentru cuantificarea adecvată a emisiilor în anul
1990 seria de timp ar trebui demarată în 1970). În acest context este necesară o discuție aprofundată privind disponibilitatea datelor și posibilitățile de reconstruire a seriei de timp istorice.

Înalt

Asigurarea completitudinii teritoriului național (în varianta curentă a raportului avem un inventar al GES care acoperă doar ~80% din suprafața țării), raportarea suprafeței ocupate de toate
categoriile de folosință (pentru moment, conversiile între terenuri dar și între tipul de management în interiorul categoriilor de folosință nu sunt reflectate în inventarul de GES, ceea ce poate
avea un efect foarte semnificativ asupra tuturor estimărilor inventarului, inclusiv asupra categoriilor-cheie). Absența conversiilor din inventar ascunde atât efectul despăduririlor, cat și pe cel
al împăduririlor. Deci este iminentă realizarea matricei schimbării folosinței terenurilor, ca singura soluție ce asigură completitudinea emisiilor și sechestrărilor.

12

FTSCFTS
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#

Sectorul

Nivelul de prioritate

Îmbunătățirea necesară
Reanalizarea atentă a structurii categoriilor de folosință, în raport cu prevederile Ghidului Bunelor Practici pentru sectorul FTSCFTS (GPG for LULUCF) și Ghidului IPCC 2006, dat fiind
modul particular de agregare abordat în varianta de față a inventarului (ex. 5A2 în 5A1, 5E1 și 5E2 în 5B1) și care nu este conformă cu clasificarea recomandată de GPG for LULUCF
(IPCC, 2003) sau de către Ghidul IPCC 2006. În acest context urmează să fie realizată o definire a folosințelor și prezentarea mai explicită a corespondenței dintre categoriile IPCC și
clasele naționale de folosință.

13

FTSCFTS

Mediu

14

FTSCFTS

Înalt

15

FTSCFTS

Mediu

Reanalizarea categoriilor si depozitelor-cheie după recalculările majore cauzate de îmbunătățirea completitudinii inventarului GES cu subcategorii de schimbare a folosinței terenului sau
surse prin explorarea și utilizarea eficientă a prevederilor privind „categoriile-cheie” și „depozitele semnificative” din Ghidul IPCC 2006 în raport cu nivelul metodologic de abordat (de văzut
în Cap. 4.2 și Tabelul 4.1 „Suggested aggregation level for of analysis”, Volumul 1, Cap. 4 din Ghidul IPCC 2006).

16

FTSCFTS

Mediu

Îmbunătățirea continuă a activității de asigurare și control al calității (cu luarea în calcul a recomandărilor expuse în Volumul 1, Cap. 6 din Ghidul IPCC 2006, dar ţinând cont și de specificul
naţional și capacitățile existente).

17

FTSCFTS

Înalt

Implementarea într-o măsură cât mai deplină a recomandărilor incluse în Raportul de evaluare tehnică a inventarului naţional de gaze cu efect de seră – sectorul FTSCFTS, realizat de
către dl dr. Viorel Blujdea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (fost ICAS – Bucureşti, România) în perioada octombrie-noiembrie 2015.

18

FTSCFTS

Înalt

În perspectivă, pentru a spori substanţial calitatea inventarului de GES în sectorul FTSCFTS, este nevoie de un inventar forestier care să prezinte date actualizate, nu numai pentru fondul
forestier de stat, ci și pentru terenurile private sau în administrarea autorităţilor publice locale. De asemenea, este nevoie de noi tabele de producție şi altă informaţie forestieră relevantă.
Pentru realizarea acestor imperative, efortul de colaborare interinstituțională, dar şi resursele financiare necesare pot fi foarte semnificative.
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Deşeuri

Mediu

Efectuarea unui studiu privind determinarea compoziției morfologice a deșeurilor depozitate în localitățile rurale (comuna Sireţi, raionul Străşeni) și urbane (municipiul Chişinău, oraşele
Străşeni şi Căuşeni) ale Republicii Moldova, în perioada 1 octombrie 2015-30 septembrie 2016, în fiecare localitate câte 3 analize pe anotimp (toamnă, iarnă, primăvară şi vară).
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Deşeuri

Mediu

Realizarea la sfârşitul următorului ciclu de inventariere a unei evaluări tehnice independente externe (QA) a inventarului naţional de gaze cu efect de seră – sectorul deşeuri, de către un
consultant internaţional cu bogată practică în evaluarea inventarelor de gaze cu efect de seră a Părţilor din Anexa I, respectiv cu cunoştinţe bune în aplicarea Ghidului IPCC 2006 şi softului
de calcul şi raportare a emisiilor de GES asociat acestuia.

Realizarea unor recalculări majore cauzate de îmbunătățirea completitudinii inventarului GES cu subcategorii de schimbare a folosinței terenului sau surse.
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