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INTRODUCERE
Abordarea metodologică utilizată în acest Ghid practic este de a dezvolta un sistem durabil de management al inventarului național al
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, folosind ca punct de pornire câteva
șabloane predefinite, elaborate de către Agenţia de Protecţie a Mediului a Statelor Unite ale Americii (EPA SUA)1.
Şabloanele completate urmează a fi compilate în „Raportul privind
sistemul naţional de inventariere al Republicii Moldova”, care urmează să conţină orientativ nu mai mult de 80 de pagini. Raportul
va oferi o documentare completă a fiecărei componente importante
ce ţine de managementul procesului de inventariere a emisiilor naţionale de GES.
De notat că acest Ghid practic este în concordanţă cu Ghidurile IPCC
şi CONUSC pentru dezvoltarea inventarelor naţionale de GES.
Avantajele șabloanelor predefinite adaptate sunt că acestea:
• se axează pe documentarea informațiilor esențiale într-un
format concis şi evită irosirea timpului pentru scrierea rapoartelor inutil de lungi;
• standardizează sarcinile ce urmează a fi realizate, fapt ce permite o analiză comparativă a sistemelor naţionale de inventariere, precum şi o comparare şi contrapunere a rezultatelor
obţinute de diferite ţări;
1

www.epa.gov/climatechange/emissions/ghginventorycapacitybuilding.

• asigură situaţia când rolurile şi responsabilităţile sunt înţelese;
• sunt adaptate la diferite nivele de capacitate națională;
• oferă un sistem obiectiv şi eficient de identificare a priorităţilor pentru îmbunătăţiri ulterioare;
• servesc ca îndrumar şi punct de pornire pentru echipa naţională în procesul de dezvoltare a viitoarelor versiuni ale inventarului naţional de GES;
• ajută echipa naţională să aplice Ghidul Bunelor Practici şi managementul Incertitudinilor în inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de seră (IPCC, 2000), Ghidul Bunelor
Practici pentru Sectorul Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Categoriei de Folosinţă a Terenurilor şi Silvicultură (IPCC, 2003),
Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de
gaze cu efect de seră (IPCC, 2006) şi alte documente de îndrumare ale CONUSC privind pregătirea inventarelor naționale
de GES;
• asigură transparenţă în Sistemul naţional de inventariere al
Republicii Moldova; şi
• facilitează îmbunătăţirea inventarului în timp.
Cele șase șabloane predefinite pentru dezvoltarea Sistemului naţional de inventariere sunt după cum urmează:
1. Aranjamente instituţionale pentru sistemul naţional de inventariere (în engI.: lA – Institutional Arrangements) – ajută echipa naţională la evaluarea şi documentarea aspectelor
forte şi slabe ale aranjamentelor instituţionale existente în
vederea dezvoltării inventarului național al emisiilor antropi-

ce de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, asigură continuitatea și integritatea acestuia, promovează instituţionalizarea
procesului de inventariere şi facilitează prioritizarea viitoarelor îmbunătăţiri.
2. Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor (în engl.: MDD – Methods and Data Documentation) –
ajută echipa de inventariere la documentarea şi comunicarea
originii metodologilor folosite, seturilor de date de activitate
şi factorilor de emisie utilizați pentru estimarea emisiilor sau
sechestrărilor de GES; viitoarele echipe de inventariere se vor
putea referi la șablonul completat pentru fiecare categorie de
sursă şi sechestrare pentru a determina ce informaţii au fost
colectate, cum au fost obţinute datele şi ce metode de calcul au fost utilizate, precum şi pentru a reproduce estimările
emisiilor de GES.
3. Descrierea procedurilor de asigurare a calității și control al
calităţii (în engl.: QA/QC – Quality Assurance/Quality Control) – ghidează entitatea naţională responsabilă de administrarea sistemului naţional de inventariere în crearea unui
Plan de asigurare a calităţii şi control al calităţii într-o manieră cost-eficientă în vederea îmbunătăţirii transparenței,
consecvenței, comparabilităţii, caracterului complet şi
acurateței inventarului național al 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; şablonul include Liste de verificare cu
procedurile QA/QC recomandate, care sunt potrivite pentru
persoanele cu responsabilitate de management, precum Coordonatorul inventarului naţional, Coordonatorul QA/QC,
precum şi pentru Coordonatorii sectoriali.

4. Descrierea sistemului de arhivare (în engl.: AS – Archiving
System) – sistemul de arhivare reprezintă o componentă relativ necostisitoare, dar deosebit de importantă pentru sistemul naţional de inventariere durabil; sistemul de arhivare
permite reproducerea cu uşurinţă a estimărilor, asigură evitarea pierderii de date şi informaţii şi 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 naţionale şi care,
prin urmare, constituie obiectul prioritar al eforturilor de îmbunătăţire; şablonul şi instrumentul KCA sunt în concordanţă
cu Ghidul Bunelor Practici şi Managementul Incertitudinilor
în inventarierea emisiilor naţionale ale GES (IPCC, 2000).
6. Planul de îmbunătățire a inventarului național (în engl.: NIIP
– National Inventory Improvement Plan) – prezintă o sinteză
a concluziilor privind necesităţile de fortificare a capacităţilor și descrie prioritățile specifice pentru viitoarele activităţi,
fiind bazate pe necesitățile de capacitate identificate ca urmare a completării primelor cinci șabloane; planul facilitează
îmbunătățiri continue ale inventarului.

Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
2: Metodologii 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
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Informații de contact al reprezentantului instituţiei naţionale desemnate cu
responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES
Țara:
Numele:
Funcția:
Organizația:

Adresa poștală:
Telefon:
E-mail:
URL:
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Instrucțiuni de completare
•

•

Acest document, odată completat, va conţine descrierea aranjamentelor instituționale existente ce ţin de managementul procesului de inventariere a emisiilor de GES în Republica Moldova.

Instrucțiuni pas cu pas
PASUL 1: Identificați entitatea naţională responsabilă de
managementul inventarului naţional de GES

La pregătirea acestui document urmează să se ţină cont de
aranjamentele instituţionale existente pentru dezvoltarea inventarului, precum şi să se identifice și să se creeze o listă a
viitoarelor îmbunătățiri, care ulterior să fie prioritizate în Planul de îmbunătățire a inventarului național. Odată completat
acest document, va fi creată o bază descriptivă a aranjamentelor instituționale pentru a fi incluse şi considerate în viitoarele
Comunicări Naționale, Rapoarte Bienale Revăzute, Rapoarte
Naţionale de Inventariere și alte documente aferente.

PASUL 2: Descrieţi rolurile și aranjamentele ce ţin de
compilarea inventarului la nivel sectorial
PASUL 3: Identificaţi propuneri de îmbunătățire la
aranjamentele instituționale existente
PASUL 4: Revizuiţi şi completaţi termenele de realizare a
ciclului de inventariere

•

Entitatea naţională desemnată cu responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES urmează să folosească acest
document în MS Word pentru a introduce informaţii cu specific naţional în Raportul privind Sistemul naţional de inventariere al
Republicii Moldova. Textul în verde este utilizat pentru a oferi instrucțiuni și ghidare tehnică. În versiunea finală a Raportului textul în verde urmează a fi eliminat și înlocuit cu informații cu specific naţional.

•

Instrucțiuni pas cu pas sunt incluse în boxa de mai sus. Fiecare pas este explicat detaliat în secțiunea corespunzătoare a Şablonului 1 „Aranjamente instituţionale pentru Sistemul naţional de inventariere”.
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Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
1.1.
•

Identificarea entităţii responsabile de managementul inventarului naţional de GES

PASUL 1: Echipa naţională de inventariere va coordona dezvoltarea inventarului național al 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. Cu referinţă la PASUL
1, în Tabelul 1.1 listați entitatea naţională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea inventarului naţional de GES, iar în Tabelul 1.2
identificați membrii echipei naţionale de inventariere. Informații de contact adiționale pentru fiecare sector în parte urmează a fi listate la
PASUL 2. Cu referinţă la Tabelul 1.2, în coloana „Comentarii” poate fi descrisă situația actuală privind aranjamentele instituționale pentru sistemul naţional de inventariere.

Tabelul 1.1: Entitatea naţională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea inventarului naţional de GES
Entitatea naţională desemnată cu
responsabilitatea privind compilarea
inventarului naţional de GES

Numele punctului focal CONUSC și instituţia
pe care o reprezintă

Descrieți aranjamentele sau relațiile existente între entitatea
naţională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea
inventarului naţional de GES şi instituţia reprezentată de punctul
focal CONUSC, în cazul în care acestea sunt diferite

Tabelul 1.2: Echipa naţională de inventariere
Rolul

Numele

Organizația

Coordonatorul inventarului naţional
Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul energie
Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul procese industriale
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Comentarii
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Rolul

Numele

Organizația

Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul solvenţi şi utilizarea altor
produse
Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul agricultură
Coordonatorul grupului de lucru
pentru sectorul folosinţa terenurilor,
schimbarea categoriei de folosinţă a
terenurilor şi silvicultură
Coordonatorul grupului de lucru pentru
sectorul deșeuri
Coordonatorul sistemului de arhivare a
datelor și documentelor
Coordonatorul sistemului de asigurare
a calităţii şi control al calităţii (QA/QC)
Coordonatorul procesului de evaluare a
incertitudinilor
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1.2.

Descrierea rolurilor și aranjamentelor asociate cu dezvoltarea inventarului la nivel sectorial

•

PASUL 2: Cu referinţă la acest pas, se vor descrie rolurile și aranjamentele ce ţin de dezvoltarea inventarului la nivel sectorial, inclusiv se vor
prezenta informații despre experții implicați în dezvoltarea inventarului pentru fiecare sector în parte.

•

Pentru fiecare sector este prevăzută completarea unui tabel (Tabelele 1.3 – 1.8) în care se vor documenta aranjamentele existente pentru
obținerea, compilarea și revizuirea datelor de inventar. În fiecare tabel, identificați rolul, organizația responsabilă și informațiile de contact
pentru cei care oferă date relevante pentru estimarea emisiilor. Utilizați exemplul oferit în Tabelul 1.3 pentru informațiile solicitate.

•

În compartimentul „Comentarii”, oferiți informații referitoare la statutul aranjamentelor instituționale, sau oricare alte informații adiționale
neincluse în tabel.

•

În tabelele de mai jos inserați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a include informații detaliate pentru fiecare categorie de surse/sechestrare în parte.

•

În coloana „Comentarii” din fiecare tabel, explicați cum au fost stabilite aranjamentele instituţionale. Spre exemplu, furnizorul de date listat în
Tabelul 1.3 oferă date statistice care vor fi utilizate în procesul de inventariere. Pentru fiecare sector descrieți abordările care au fost utilizate
pentru a colecta informaţia necesară de la o organizație sau alta în scopul compilării inventarului. În această descriere puteţi aborda următoarele întrebări (dacă este necesar adăugați întrebări suplimentare):
–– Există un memorandum de înţelegere mutual sau un contract legal oficial între organizații?
–– A avut loc o întrunire cu consultanţii implicaţi, furnizorii de date și alți contribuitori-cheie, la care să fie explicat contextul și scopul inventarului?
–– Este acesta un aranjament neformal (e.g., comunicarea cu personalul implicat este asigurată în scris sau verbal/ telefonic)?
–– Cum este solicitată informaţia?
–– La ce nivel de management/conducere este realizată solicitarea de informaţie?
–– Cum este motivată/obligată organizația să disemineze informația proprie cu agenția desemnată pentru elaborarea inventarului naţional
de GES?
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Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Tabelul 1.3: Aranjamente instituționale în sectorul energie

Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

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

Coordonatorul grupului de
lucru pentru sectorul energie
(de văzut şi la Tabelul 1.2)
Consultantul responsabil de
compilarea estimărilor pentru
categoria… (de indicat)
Furnizori de informaţie (de
indicat)
Consultantul responsabil
pentru aspectele de verificare
şi control al calităţii (QC)
Consultantul responsabil
pentru aspectele de asigurare
a calităţii (QA)
Consultantul responsabil
pentru aspectele de evaluare
a incertitudinilor
Altele (de indicat)
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Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de
GES?
[Da/Nu]

Comentarii
[A se vedea instrucțiunile
textuale de mai sus ]

Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Tabelul 1.4: Aranjamente instituționale în sectorul procese industriale
Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

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

Comentarii
[A se vedea instrucțiunile
textuale de mai sus]

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

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

Comentarii
[A se vedea instrucțiunile
textuale de mai sus]

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

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

Comentarii
[A se vedea instrucțiunile
textuale de mai sus]

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

Tabelul 1.5: Aranjamente instituționale în sectorul solvenţii şi utilizarea altor produse
Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Tabelul 1.6: Aranjamente instituționale în sectorul agricultură
Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Tabelul 1.7: Aranjamente instituționale în sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură
Rolul

Organizația

Contacte
[Nume]

Informații de contact
[E-mail, telefon etc.]
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Participări la întruniri privind
elaborarea inventarului de GES?
[Da/Nu]

Comentarii
[A se vedea instrucțiunile
textuale de mai sus]

Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Tabelul 1.8: Aranjamente instituționale în sectorul deșeuri
Rolul

1.3.

Organizația

Contacte
[Nume]

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

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

Comentarii
[A se vedea instrucțiunile
textuale de mai sus]

Îmbunătățiri potențiale

•

PASUL 3: Pentru fiecare sector indicați unde aranjamentele instituționale care sprijină pregătirea inventarului sunt bine stabilite, unde datele
sunt colectate și gestionate în mod adecvat și unde nu este necesară fortificarea capacităţilor existente.

•

În baza analizei categoriilor-cheie (KCA) și a aranjamentelor instituționale existente în cadrul fiecărui sector, identificați ce ameliorări sunt
necesare pentru a îmbunătăţi aranjamentele instituționale pentru fiecare sector și listați acestea în Tabelul 1.9. La pregătirea acestui compartiment luați în considerare dacă anumite sarcini importante pentru pregătirea inventarului nu au fost desemnate sau delegate și determinați
dacă acestea ar putea fi desemnate şi cui anume.

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

Laturile forte în structura de management al
Sistemului național de inventariere

Energie
Procese industriale
Solvenţii şi utilizarea altor produse
Agricultură
Folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor şi silvicultură
Deșeuri
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Îmbunătățiri potențiale în structura de management al
Sistemului național de inventariere

Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
1.4.
•

Ciclul de inventariere a emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră

PASUL 4: Durata ciclului de inventariere depinde de circumstanțele naționale și cerințele de raportare. Diagrama ciclului de inventariere a
emisiilor naţionale de GES prezentată în Figura 1.1 poate fi aplicată unui ciclul anual, bienal sau de patru ani. Cu referinţă la acest pas, utilizați
diagrama de mai jos pentru a contura ciclul de inventariere specific statutului actual al țării în cadrul CONUSC. Folosiți boxele laterale pentru
a nota perioada de timp necesară pentru fiecare etapă sau determinați perioadele calendaristice de finalizare a fiecărei etape. Acest ciclu
prezintă informații importante care trebuie să fie luate în considerare și adoptate pentru a reflecta aranjamentele instituționale în regimul
de dezvoltare al inventarului naţional. În cadrul procesului, acest ciclu va permite să se comunice unde şi când este necesară o coordonare
instituțională. Furnizorii de date pot avea diferite termene de prezentare a informațiilor relevante. Prin urmare, pentru colectarea datelor specifice unui anume sector trebuie să fie programată o perioadă de timp adecvată şi ajustată conform necesităţilor.
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Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
Figura 1.1: Ciclul de inventariere

Se prezintă inventarul către
CONUSC. Se pregăteşte NIIP.

Ciclul
reîncepe
din nou

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

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

Selectarea metodelor,
identificarea AD şi EFs.
Terermen-limită:

Finalizarea

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

Expedierea scrisorilor cu
chestionare către furnizorii
de informaţii.

Planificarea

Colectarea

Îmbunătăţirea

Se colectează AD şi EFs.

Se completează
baza de date.

Terermen-limită:

Terermen-limită:

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:

Terermen-limită:

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:

Terermen-limită:
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Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
2: Metodologii 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
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Informații de contact al reprezentantului instituţiei naţionale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES
Țara:
Numele:
Funcția:
Organizația:

Adresa poștală:
Telefon:
E-mail:
URL:

Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor

Instrucțiuni de completare
•

Scopul acestui şablon este de a ghida echipa naţională de inventariere în modalitatea
de documentare şi raportare a metodologiilor de evaluare a emisiilor de GES, seturilor de date (inclusiv datelor de activitate şi factorilor de emisie) şi ipotezelor de lucru
utilizate la estimarea emisiilor/sechestrărilor de la fiecare categorie în parte. Echipa
de inventariere se va referi la documentaţia completată pentru fiecare categorie în
parte pentru a determina ce informaţii au fost colectate, cum au fost obţinute datele
şi ce metode de evaluare au fost folosite. Adițional la documentarea metodologiilor
de evaluare şi surselor de date (în engl.: MDD – Methods and Data Documentation)
în Raportul privind Sistemul naţional de inventoriere al Republicii Moldova, acest
șablon completat poate fi prezentat ca o Anexă separată în Rapoartele Naţionale de
Inventariere, pentru a asigura o transparenţă mai mare privind modalitatea în care
au fost calculate emisiile naţionale de GES. Mai mult ca atât, acest şablon poate
servi ca o sursă de documentaţie pentru procesul de asigurare a calităţii inventarului
de GES (revizuirea inventarului de către terţe părţi neimplicate anterior în procesul
de inventariere). În general, MDD va reduce volumul de efort necesar din partea viitoarelor echipe de inventariere în vederea dezvoltării inventarului naţional în bază
permanentă şi va oferi o bază solidă pentru a asigura consecvenţa raportării în viitor.

Instrucțiuni pas cu pas
PASUL 1: Colectaţi şi prezentaţi informații pentru
fiecare categorie de surse/sechestrare
PASUL 2: Prezentaţi metoda de evaluare utilizată
pentru fiecare categorie de surse/
sechestrare și oferiţi o scurtă descriere a
acesteia
PASUL 3: Listați datele de activitate
PASUL 4: Listați factorii de emisie
PASUL 5: Listați estimările incertitudinilor
PASUL 6: Prezentaţi informaţii adiţionale relevante
PASUL 7: Propuneţi îmbunătăţiri potenţiale

•

Şablonul 2 poate servi ca o arhivă pentru informaţia folosită în scopul dezvoltării inventarului naţional de GES. Coordonatorii sectoriali sunt
încurajați să completeze acest şablon pentru toate categoriile de surse şi sechestrare incluse în inventarul naţional de GES. În cazul în care resursele
sunt limitate, acest lucru urmează a fi realizat cel puţin pentru fiecare categorie-cheie identificată în urma analizei categoriilor-cheie.

•

Entitatea naţională desemnată cu responsabilitate privind dezvoltarea inventarului naţional de GES urmează să folosească acest document în
MS Word pentru a introduce informaţii cu specific naţional în Raportul privind Sistemul naţional de inventoriere al Republicii Moldova. Textul în
verde este utilizat pentru a oferi instrucţiuni şi ghidare tehnică. În versiunea finală a Raportului textul în verde urmează a fi eliminat și înlocuit cu
informații cu specific naţional.

•

Instrucțiuni pas cu pas sunt incluse în boxa de mai sus. Fiecare pas este explicat detaliat în secţiunea corespunzătoare a Şablonului 2 „Metodologii
de evaluare şi procesul de documentare a datelor”.
2-2

Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
2.1.

Informații la nivel de categorie

•

PASUL 1: Prezentaţi informaţii despre fiecare categorie de surse/sechestrare, inclusiv pentru sectorul la care aceasta aparţine, o descriere
a categoriei şi detalii despre tendinţele emisiilor/sechestrărilor ce provin de la această categorie, inclusiv care gaze cu efect de seră sunt
considerate în inventar. O descriere standard utilizată în rapoartele naţionale de Inventariere este suficientă pentru a descrie categoriile.
Descrierea categoriilor poate fi documentată adiţional şi în Pasul 6.

•

La rubrica „Informaţii cu specific naţional”, descrieți importanţa emisiilor/sechestrărilor de la categoria respectivă. Prezentaţi informaţii
despre ponderea categoriei respective în structura emisiilor totale nete, respectiv despre tendinţele înregistrate în timp a emisiilor/sechestrărilor de la această categorie.

•

Copiaţi tabelele de mai jos și folosiți-le pentru a furniza informaţii detaliate pentru fiecare categorie, sau alternativ salvaţi informaţia prezentată tabelar pentru fiecare categorie ca fişier separat.

Tabelele 2.1 - 2.X de mai jos includ informații relevante despre categoriile incluse în inventar, inclusiv descrierea fiecărei categorii atribuite unui
anume sector [sectorul].
Tabelul 2.1: Informații despre categorie la [denumirea categoriei]
Sectorul
Categoria
Categorie-cheie?
[Da sau Nu]
Descrierea categoriei / Definiția categoriei

(Puteți folosi descrierea categoriilor din Ghidul IPCC 2006)

Informaţii cu specific naţional despre categoria respectivă
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Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.X: Informații despre categorie la [denumirea categoriei]
Sectorul
Categoria
Categorie-cheie?
[Da sau Nu]
Descrierea categoriei/ Definiția categoriei
Informaţii cu specific naţional despre categoria respectivă

2.2.

Selectarea metodologiei de evaluare și descrierea acesteia

•

PASUL 2: Prezentaţi informaţii despre metodologia utilizată pentru a estima emisiile/sechestrările provenite de la fiecare categorie în parte.
Prezentați ecuația utilizată şi referinţe (e.g., Ghidul IPCC 2006, numărul paginii cu ecuaţia etc.). Argumentaţi de ce aţi selectat această metodologie.

•

Copiaţi tabelele de mai jos și folosiți-le pentru a prezenta informaţii detaliate pentru fiecare categorie, sau alternativ salvaţi informaţia prezentată tabelar pentru fiecare categorie ca fişier separat.

Tabelele 2.2 - 2.X de mai jos descriu metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/sechestrările de GES provenite de la [denumirea categoriei],
inclusiv ecuația folosită, referințe pentru aceasta și argumentare pentru selectarea acesteia.
Tabelul 2.2: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/sechestrările de GES provenite de la [denumirea categoriei]
Ecuația
(Descrieți variabilele pentru metodologia utilizată)
Referințe
Argumentaţi de ce aţi selectat această metodologie de calcul
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Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.X: Metodologia utilizată pentru a calcula emisiile/sechestrările de GES provenite de la [denumirea categoriei]
Ecuația
(Descrieți variabilele pentru metodologia utilizată)
Referințe
Argumentaţi de ce aţi selectat această metodologie de calcul

2.3.

Datele de activitate

•

PASUL 3: Listați datele de activitate utilizate pentru a estima emisiile/sechestrările de GES provenite de la fiecare categorie, inclusiv valorile,
unităţile de măsură şi perioada de timp pentru care sunt disponibile. Furnizați referinţe pentru aceste informaţii, specificaţi când au fost obţinute, indicaţi numele persoanei de contact (în cazul în care informaţia a fost furnizată de o anume persoană) sau sursa bibliografică completă
(în cazul în care informaţia a fost colectată dintr-o sursă publicată periodic).

•

Copiaţi tabelul de mai jos și folosiți-l pentru a prezenta informaţii detaliate pentru fiecare categorie, sau alternativ salvaţi informaţia prezentată tabelar pentru fiecare categorie ca fişier separat.

Tabelul 2.3 prezintă datele de activitate utilizate pentru a calcula emisiile / sechestrările de GES prin aplicarea metodologiei de evaluare descrisă
mai sus pentru [denumirea categoriei]. Informațiile prezentate în acest tabel contribuie la o înțelegere mai bună a calității generale a datelor de
activitate selectate pentru a realiza estimările emisiilor/ sechestrărilor de GES de la [denumirea categoriei].
Tabelul 2.3: Datele de activitate pentru [denumirea categoriei]
Tipul
datelor de
activitate

Valoarea
datelor de
activitate

Unitatea
de măsură

Anii

Referința
bibliografică

Alte Informații
(e.g., data
obţinerii
informației şi
persoana de
contact)
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Procedura
aplicată de QA/
QC:
adecvată /
neadecvată /
necunoscută

Sunt toate datele
introduse corect în
fişierele de calcul?
Da / Nu (enumerați
acțiunile de corectare
întreprinse)

Comparaţi setul de date
disponibil la nivel naţional cu
date similare din bazele de
date internaţionale. În cazul
discrepanţelor, explicați diferenţa

Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
2.4.

Factorii de emisie

•

PASUL 4: Listaţi factorii de emisie și factorii ce influenţează modificarea stocului de carbon utilizați pentru a estima emisiile/sechestrările provenite de la fiecare categorie, inclusiv prin indicarea valorii și unităților de măsură. Oferiți o referință completă pentru aceste informații, indicaţi
numele persoanei de contact (în cazul în care informaţia a fost furnizată de o anume persoană), sau sursa bibliografică completă (în cazul în
care informaţia a fost colectată dintr-o sursă publicată periodic).

•

Copiaţi tabelul de mai jos și folosiți-l pentru a prezenta informaţii detaliate pentru fiecare categorie, sau alternativ salvaţi informaţia prezentată tabelar pentru fiecare categorie ca fişier separat.

Tabelul 2.4 prezintă factorii de emisie utilizați pentru a calcula emisiile/sechestrările de GES provenite de la [denumirea categoriei]. De asemenea,
în tabel sunt incluse referințe bibliografice pentru fiecare factor de emisie, precum și pentru factorii ce influenţează modificarea stocului de carbon, explicații referitor la cât de adecvat este factorul de emisie selectat pentru a estima emisiile/sechestrările de GES de la [denumirea categoriei], precum şi informații despre cum a fost obținut factorul de emisie respectiv.
Tabelul 2.4: Factorii de emisie/factorii de modificare a stocului de carbon pentru [denumirea categoriei]

Tipul
factorului

2.5.

Valoarea
factorului

Unitatea de
măsură

Referința
bibliografică

Alte Informații
(e.g., data
obţinerii
informației şi
persoana de
contact)

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

Sunt toţi factorii introduşi
corect în fişierele de
calcul?
Da / Nu (enumerați
acțiunile de corectare
întreprinse)

Argumentaţi de ce acest
factor este considerat a fi
adecvat circumstanțelor
naționale. Oferiți surse de
referinţă

Incertitudini

•

PASUL 5: Pentru ultimul an al ciclului de inventariere, prezentaţi valoarea emisiilor/sechestrărilor pentru fiecare categorie pentru care au fost
evaluate incertitudinile. De asemenea, dacă este posibil, includeți valorile estimative ale nivelului inferior și superior al incertitudinii și valoarea
estimativă a nivelului inferior și superior obținută după aplicarea limitelor incertitudinii valorilor estimative recente.

•

În tabelul de mai jos adăugați rânduri după necesitate, pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie în parte.

Tabelul 2.5 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 compartimentele 2.3, 2.4 și 2.6.
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Tabelul 2.5: Estimări ale incertitudinilor calculate pentru categoriile de surse şi sechestrare
Categoria

2.6.

Categoriecheie?
[Da sau Nu]

Valoarea emisiilor/
sechestrărilor
(Gg CO2 Eq.)

Nivelul inferior
al incertitudinii
relative (%)

Nivelul
superior al
incertitudinii
relative (%)

Nivelul inferior al
valorii emisiilor
(Gg CO2 Eq.)

Nivelul superior al
valorii emisiilor
(Gg CO2 Eq.)

Informații adiționale relevante

•

PASUL 6: Oferiți oricare altă informație adiţională relevantă, în special pentru categoriile-cheie, fapt ce ar putea spori transparența estimărilor
provenite de la acestea. Spre exemplu, aceste informaţii ar putea include detalii despre activitățile de QA/QC realizate, notiţe privind procedurile de documentare şi calitatea datelor utilizate etc.

•

În tabelul de mai jos adăugați rânduri după necesitate, pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

Tabelul 2.6 prezintă informații adiționale relevante pertinente estimărilor pentru [denumirea categoriei].
Tabelul 2.6: Comentarii privind estimările provenite de la categorii-cheie
Categoria

2.7.

Categorie-cheie?
[Da sau Nu]

Comentarii

Îmbunătățiri potenţiale pentru analiza metodologiilor de evaluare şi procesului de documentare a datelor

•

PASUL 7: În Tabelul 2.7 de mai jos, includeți sugestii privind potenţiale îmbunătățiri ale analizei metodologiilor de evaluare şi procesului de
documentare a datelor, în special pentru categoriile-cheie.

•

În tabelul de mai jos adăugați rânduri după necesitate, pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare îmbunătățire potenţială.

Tabelul 2.7 prezintă lista îmbunătățirilor potenţiale pentru analiza ce urmează a fi realizată în următorul ciclu de inventariere în scopul documentării metodologiilor de evaluare și datelor de activitate utilizate.
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Șablonul 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
Tabelul 2.7: Îmbunătățiri potenţiale pentru procesul de documentare a metodologiilor de evaluare și datelor de activitate
Îmbunătățirea #

Sectorul

Categoria

Îmbunătățiri potențiale
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Șablonul 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii
1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
2: Metodologii 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
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Informații de contact al reprezentantului instituţiei naţionale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES
Țara:
Numele:
Funcția:
Organizația:

Adresa poștală:
Telefon:
E-mail:
URL:

Șablonul 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii

Instrucțiuni de completare
•

•

Implementarea procedurilor de asigurare a calităţii (în engl.: Quality Assurance – QA) şi control al calităţii (în engl.: Quality Control – QC) este o
parte importantă a procesului de dezvoltare a inventarelor naţionale de
GES. Așa cum este descris în Ghidul IPCC de bune practici şi management
al incertitudinilor cu privire la elaborarea inventarelor naţionale de GES și
Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, un program adecvat de asigurare a calităţii şi control al calităţii ajută la îmbunătăţirea transparenţei, consecvenței, comparabilităţii, caracterului complet
şi acurateței inventarului național de GES.
Entitatea naţională desemnată cu responsabilitatea privind compilarea inventarului naţional de GES urmează să folosească acest document în MS
Word pentru a introduce date cu specific naţional şi pentru pregătirea
versiunii actualizate a Planului de asigurare a calităţii şi control al calităţii.
Textul în verde este utilizat pentru a oferi instrucțiuni și ghidare tehnică.
În versiunea finală a Raportului privind Sistemul naţional de inventariere
al Republicii Moldova, textul în verde urmează a fi eliminat și înlocuit cu
informații cu specific naţional.

•

Instrucțiuni pas cu pas
PASUL 1: Revedeți principalele elemente ale Planului de
asigurare a calităţii şi verificare a calităţii
PASUL 2: Listați personalul-cheie responsabil de
procedurile de asigurare a calităţii şi control al
calităţii
PASUL 3: Completați Lista de verificare privind aplicarea
procedurilor de asigurare a calităţii şi control
al calităţii, conform abordării metodologice de
Nivelul 1 (Tier 1)
PASUL 4: Completați Lista de verificare privind aplicarea
procedurilor de asigurare a calităţii şi control
al calităţii, conform abordării metodologice de
Nivelul 2 (Tier 2)
PASUL 5: Completați lista evaluatorilor externi
PASUL 6: Veniţi cu propuneri de îmbunătăţire a Planului
de asigurare a calităţii şi control al calităţii

Instrucțiunile pas cu pas sunt incluse în boxa de mai sus. Fiecare pas este explicat detaliat în secțiunea corespunzătoare a Şablonului 3 „Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii”.
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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 al 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 urmează să conțină 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.
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3.2.
•

Planul de asigurare a calităţii şi control al calităţii

PASUL 1: Completați fiecare subcompartiment al Planului de asigurare a calităţii şi control al calităţii, elaborați diverse elemente cu specific
naţional al Planului QA/QC. Odată elaborat, utilizați Planul QA/QC în următorul ciclu de inventariere. Modificați Planul QA/QC în caz de necesitate, pentru a reflecta noi procese sau cerinţe.

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 urmează să-l implementeze pentru a asigura un inventar naţional de înaltă
calitate.
3.3.

Personalul responsabil de implementarea activităţilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii

•

PASUL 2: Enumerați responsabilitățile Coordonatorului QA/QC. Completați Tabelul 3.1 de mai jos cu numele și detaliile de contact pentru persoanele responsabile de implementarea activităţilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii.

•

În tabelul de mai jos adăugați rânduri după necesitate, pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare activitate enumerată.

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 (a se vedea detalii în Tabelul 3.2 și Tabelul 3.3);
• 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 naţional de GES.
În acest rol, Coordonatorul QA/QC comunică cu alți membri ai echipei naţionale de inventariere. Tabelul 3.1 listează personalul-cheie responsabil
pentru realizarea activităților QA/QC.
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Tabel 3.1: Personalul responsabil pentru realizarea activităților de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Titlu

Responsabilitatea QA/QC

Coordonatorul
inventarului

Toate aspectele programului de inventariere, activităţi transversale QA/QC

Coordonatorul QA/QC

Implementarea Planului QA/QC

Numele

Organizația

Informații de
contact

Coordonatorii grupurilor Implementarea procedurilor QA/QC la nivel sectorial şi specifice categoriilor
de lucru sectoriale
(procedurile de Nivelul 1 și 2 listate în Tabelele 3.2 și 3.3 de mai jos)
Consultanţi externi
verificatori

3.4.

Revizuirea inventarului de către persoane fizice sau juridice, care nu sunt 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

Comunicarea Planului de asigurare a calităţii şi control al calităţii

Este esențial a comunica 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 va implementa următoarele proceduri pentru Planul de asigurare
a calităţii şi control al calităţii:
•

va convoca o întrunire a membrilor echipei naţionale de inventariere pentru a dezvolta/actualiza Planul QA/QC;

•

va finaliza și distribui Planul QA/QC membrilor echipei naţionale de inventariere cu responsabilităţi de implementare a activităţilor QA/QC;

•

va convoca o ședință de „iniţiere” cu toți cei care lucrează asupra inventarului (inclusiv cu consultanţii, reprezentanţii instituţiilor implicate),
unde va prezenta Planul QA/QC și va distribui Listele de verificare şi control al calităţii (QC) (această şedinţă poate fi convocată concomitent
cu ședința de „iniţiere” a unui nou ciclu de inventariere);
va expedia mesaje electronice în care va reaminti membrilor echipei naţionale de inventariere despre responsabilitățile lor asociate cu
implementarea Planului QA/QC și calendarul de realizare a activităţilor planificate.

•
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3.5.

Proceduri generale de control al calităţii (Nivelul 1)

PASUL 3: Pe măsura completării fiecărui punct din Tabelul 3.2 de mai jos, introduceți numele persoanei care completează punctul respectiv și data
completării.
În tabelul de mai jos adăugați rânduri după necesitate, pentru a oferi informații detaliate despre procedurile QA/QC.
În conformitate cu Ghidul IPCC 2006 privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, procedurile generale de control al calităţii (QC) sunt
concepute pentru a fi implementate pentru toate categoriile în regim de rutină, însă ar putea să nu fie necesar sau posibil a verifica în cadrul fiecărui ciclu de inventariere toate aspectele ce ţin de proces (corectitudinea datelor de activitate, a factorilor de emisie, a parametrilor
adiţionali utilizaţi, a calculelor etc.). Un eșantion reprezentativ de date de activitate și fişiere de calcul la nivel de categorii individuale poate
fi supus procedurilor generale de control al calităţii în cadrul unui anume ciclu de inventariere. La determinarea criteriilor și procesului de
selectare a datelor de activitate și fişierelor de calcul pentru eșantionul respectiv, se consideră o practică bună, ca Coordonatorul inventarului
să planifice realizarea verificărilor prevăzute de procedurile generale (Nivelul 1) de control al calităţii (QC) în toate compartimentele inventarului pe parcursul unui ciclu de inventariere, după cum este prevăzut în Planul QA/QC.
Un set minim de proceduri de verificare şi control al calităţii (QC) urmează a fi realizat în cadrul fiecărui ciclu consecutiv de inventariere pentru
toate categoriile, pentru a asigura implementarea standardelor de calitate. Aceste standarde, de regulă, 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)
Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Numele

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

• 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

Verificaţi dacă nu sunt
erori de transcriere la
introducerea datelor și
referințelor

• Confirmați că referințele bibliografice pentru datele de activitate sunt făcute corect
în documentația de uz intern (Şablonul 3: MDD)
• 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:
o Evitați introducerea manuală a factorilor în formule
o Creați tabele de referinţă pentru valorile comune utilizate frecvent în calcule
o Utilizați funcţia de protecție a celulelor, astfel încât datele fixate să nu poată fi
schimbate accidental
o Utilizaţi verificări automatizate încrucişate/ computaționale pentru calculele
realizate, sau verificări ale diapazonului datelor de intrare

Verificaţi dacă emisiile/
sechestrările sunt
calculate corect

• 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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Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Verificaţi dacă
parametrii și unitățile
de măsură ale emisiilor/
sechestrărilor sunt
introduse corect și dacă
factorii de conversie
sunt utilizaţi adecvat

• 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

Verificați integritatea
fișierelor de calcul din
baza de date

• 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

Verificați dacă mișcarea
datelor pe parcursul
etapelor de procesare
este corectă

• 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
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Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii
Documentarea informaţiei

Revizuirea și arhivarea
documentației interne

• Verificați dacă există documentație internă detaliată 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 consistenţa în timp a datelor prezentate în serii temporale pentru fiecare
categorie
• Verificați consistenţa 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

Verificați consecvenţa
seriilor temporale

• Verificați consistenţa temporală a datelor prezentate pentru fiecare categorie
• Verificați consistenţa 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
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Măsuri de corecţie luate
Documente de suport
(Listați denumirea)

Data
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Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Verificați caracterul
complet al inventarului

• 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
• Pentru subcategorii, confirmați că calculele acoperă întreaga categorie
• Pentru „Alte categorii” verificați care activităţi economice sunt incluse în acestea
conform definiției din Ghidul IPCC 2006
• 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”)

Verificați tendințele

• 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

Numele

Data

Măsuri de corecţie luate
Documente de suport
(Listați denumirea)

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.

3.6.
•

Proceduri specifice de control al calităţii (Nivelul 2)

PASUL 4: Listați categoriile-cheie conform informaţiei prezentate în Șablonul 5: Analiza categoriilor-cheie. Din Tabelul 3.3, adăugați sau excludeţi, după caz, procedurile specifice privind controlul calităţii (Nivelul 2).

Adițional procedurilor generale (Nivelul 1) de control al calităţii descrise în compartimentul precedent, urmează să se aplice şi proceduri specifice
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(Nivelul 2) de control al calităţii, în special pentru categoriile-cheie. Categoriile-cheie pentru care ar fi posibil aplicarea procedurilor specifice de
control al calităţii sunt după cum urmează:
•

[Enumerați categoriile-cheie].

Procedurile specifice (Nivelul 2) de verificare şi control al calităţii sunt enumerate în Tabelul 3.3.
Tabel 3.3: Proceduri specifice (Nivelul 2) de verificare şi control al calităţii (QC)
Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Evaluați aplicabilitatea
factorilor utilizaţi în
mod implicit (IPCC
default factors)

• 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

Revedeţi factorii cu
specific naţional

• 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
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Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Revedeţi rezultatele
măsurărilor directe
la nivel de instalaţie,
întreprindere sau
locaţie a sursei de
emisie

• 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

Evaluați consistenţa
seriilor temporale

• Analizaţi şi notaţi schimbările semnificative (> 10%) în estimările de la an la an pentru
categorii și subcategorii
• Comparați rezultatele estimărilor obţinute prin abordarea metodologică de sus în jos
şi de jos în sus
• Efectuați calcule de referință prin utilizarea rapoartelor stoichiometrice și principiilor
conservării masei şi a energiei

Revedeţi datele de
activitate disponibile
la nivel național

• 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 consistenţa seriilor temporale
• Comparați date de activitate obţinute din multiple surse de referință

Revedeţi datele de
activitate obţinute
la nivel de instalaţie,
întreprindere sau
locaţie a sursei de
emisie

• 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
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Numele

Data

Măsuri de corecţie luate
Documente de suport
(Listați denumirea)

Data

Șablonul 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Sarcină finalizată
Activitatea QC

Proceduri de verificare şi control al calităţii

Realizaţi controlul
calităţii estimării
incertitudinilor

• 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

Verificați estimările
emisiilor/
sechestrărilor

• 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

3.7.
•

Numele

Data

Măsuri de corecţie luate
Documente de suport
(Listați denumirea)

Data

Proceduri de asigurare a calităţii

PASUL 5: Completați Tabelul 3.4 cu lista experților verificatori externi care au revizuit procesul de elaborare a inventarului, în scopul verificării
atingerii obiectivelor cu privire la calitatea datelor, confirmării faptului că inventarul reprezintă cea mai bună posibilă estimare a nivelului emisiilor şi al sechestrărilor, având în vedere datele şi cunoştinţele ştiinţifice existente şi disponibile. Acești experți trebuie să fie persoane fizice
sau juridice care nu au fost implicate în mod direct în procesul de elaborare a inventarului, reprezentând alte agenții naționale, organizații
internaționale sau alte organizații relevante cu experiență în domeniul respectiv. Dacă experţii verificatori externi sunt indisponibili, personalul
agenției de inventariere, dar reprezentând alte grupuri tematice de lucru, poate îndeplini acest rol. Categoriilor-cheie urmează să li se acorde
prioritate în timpul revizuirii, precum și categoriilor în care au fost făcute schimbări semnificative în metodologiile de calcul sau în datele de
activitate.

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
și/sau organizațiile menționate indicate în Tabelul 3.4 de mai jos sunt sau au fost incluse în procesul de asigurare a calităţii (QA). Comentariile şi
recomandările acestora au fost sau urmează a fi analizate și adresate, după caz, înainte de prezentare a versiunii finale a inventarului naţional al
emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon.
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Șablonul 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Tabel 3.4: Experţii verificatori externi
Numele

3.8.

Organizația

Domeniul de expertiză

Informații de contact

Sumar al concluziilor şi recomandărilor

Îmbunătățiri potenţiale pentru Planul de asigurare a calităţii şi control al calităţii

•

PASUL 6: O parte importantă a Planului QA/QC este îmbunătățirea continuă, după caz (i.e., atunci când intervin schimbări în procese sau după
recomandarea experţilor verificatori externi). Listaţi în Tabelul 3.5 toate îmbunătățirile potenţiale pentru Planul QA/QC.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare îmbunătățire potenţială.

Pentru a îmbunătăți calitatea procesului de inventariere și estimărilor emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, urmează a fi implementate îmbunătățiri la Planul QA/QC (Tabelul 3.5).
Tabel 3.5: Îmbunătățiri potenţiale pentru Planul de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Îmbunătățirea #

Sectorul

Îmbunătățire potențială

Categoria

QA
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Lista de verificare a Coordonatorului QA/QC
Sarcină realizată

Activități

Numele

•

Clarificați și comunicați responsabilitățile QA/QC membrilor echipei naţionale de inventariere

•

Elaboraţi Liste de verificare şi QC corespunzătoare rolurilor stabilite în cadrul echipei naţionale de inventariere (a se
vedea exemple în Tabelele 3.2 și 3.3)

•

Distribuiți Listele de verificare şi QC membrilor echipei naţionale de inventariere și stabiliţi termenele limită pentru
completarea acestora

•

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

•

Colectați Listele de verificare şi QC completate de la membrii echipei naţionale de inventariere

•

Verificați caracterul complet şi acurateţea Listelor de verificare şi QC completate

•

Prezentați documentația QC Coordonatorului de inventar și Coordonatorului sistemului de arhivare a datelor și
documentelor

•

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:
1. Identificați experţii verificatori externi
2. Stabiliți calendarul verificărilor
3. Stabiliți formatul verificărilor (marcare digitală în fişiere Word sau Excel)
4. Contactați verificatorii externi pentru a-i informa despre calendarul verificărilor
5. Distribuiți proiectul Raportul Naţional de Inventariere pentru comentarii
6. Colectați și compilaţi comentariile/recomandările experţilor verificatori externi
7. Prezentați comentariile/recomandările compilate Coordonatorului de inventar și Coordonatorului sistemului de
arhivare a datelor şi documentelor
8. 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 de inventar: verificări transversale ale calității generale a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
Sarcina relizată
Numele
Data

Activități
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
• Verificați dacă prin utilizarea aceluiaşi set de date de activitate (e.g. şeptelul de animale) se raportează valori comparabile (i.e.,
analoage după magnitudine)
• 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)
• 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
• 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
• 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
• Altele (de specificat)
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
• Verificați dacă lacunele în date au fost identificate și raportate corespunzător pentru toate categoriile
• 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
• Altele (de specificat)
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 de inventar: „Raportul Naţional de Inventariere”
Sarcina relizată

Activități

Numele

Compartimentul frontal al documentului
•

Pagina de titlu conţine informaţii corecte despre titlul documentului, anul şi data apariţiei, adresa de contact a instituţiei
responsabile

•

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

•

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

•

Altele (de specificat)

Tabele și figuri
•

Verificați dacă cifrele din tabele documentului corespund celor din foile de calcul

•

Verificați dacă acelaşi număr de cifre după virgulă este utilizat în toate tabelele documentului

•

Verificați dacă alinierea cifrelor în coloane și rânduri este aceeaşi în toate tabelele documentului

•

Verificați dacă toate tabelele din document sunt formatate consecvent

•

Verificați dacă toate tabelele şi figurile din document sunt actualizate și dispun de referințe în text

•

Verificați dacă titlurile tabelelor și figurilor sunt consecvente cu conținutul acestora

•

Altele (de specificat)

Ecuații
•

Verificați dacă ecuațiile sunt consecvente

•

Verificați dacă variabilele utilizate în ecuații sunt definite în textul de sub ecuație

•

Altele (de specificat)

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
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Sarcina relizată

Activități

Numele

•

Verificaţi dacă fonturile sunt utilizate consecvent în text, titluri și subtitluri

•

Verificaţi dacă toate evidențierile, notițele și comentariile au fost înlăturate din document

•

Verificaţi dacă mărimea, stilul și spațierea paragrafelor este consecventă

•

Verificaţi dacă în document a fost efectuată verificarea ortografiei

•

Altele (de specificat)

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)

3-18

Data

Șablonul 4: Descrierea sistemului de arhivare
1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
2: Metodologii 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
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Informații de contact al reprezentantului instituţiei naţionale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES
Țara:
Numele:
Funcția:
Organizația:

Adresa poștală:
Telefon:
E-mail:
URL:

Șablonul 4: Descrierea sistemului de arhivare

Instrucțiuni de completare
•

•

•

Un sistem de arhivare este un pas relativ necostisitor, dar decisiv pentru
durabilitatea Sistemului naţional de inventariere al Republicii Moldova,
pentru că serveşte ca punct de plecare pentru viitoarele echipe de inventariere.

Instrucțiuni pas cu pas
PASUL 1: Descrieți procedurile de arhivare existente

PASUL 2: Propuneți un plan pentru sistemul de arhivare
Entitatea naţională desemnată cu responsabilitatea privind dezvoltarea
PASUL 3: Propuneți îmbunătățiri pentru sistemul de
inventarului naţional de GES urmează să folosească acest document în MS
arhivare a inventarului naţional
Word pentru a introduce informaţii cu specific naţional în Raportul privind
Sistemul naţional de inventariere al Republicii Moldova. Textul în verde
este utilizat pentru a oferi instrucțiuni și ghidare tehnică. În versiunea finală a Raportului textul în verde urmează a fi eliminat și înlocuit cu
informații cu specific naţional.
Instrucțiuni pas cu pas sunt oferite în boxa de mai sus. Fiecare pas este explicat detaliat în secțiunea corespunzătoare a Şablonului 4 „Descrierea sistemului de arhivare”.
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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

PASUL 1: Descrieți procedurile de arhivare aplicate pentru inventarul precedent, precum şi cele care sunt aplicate recent. Întrebările de mai jos
vă vor ajuta să identificați aceste proceduri pentru a le include în plan:
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Inventarul precedent:
• Care documente și fișiere sunt disponibile din inventarul precedent?
 Unde sunt păstrate? Se păstrează în format electronic sau pe suport de hârtie?
 Cine are acces la aceste informaţii?
 Sunt disponibile ambele versiuni ale documentelor (versiunile-proiect și cele finale)?
 Este disponibilă lista cu numele şi adresele de contact ale Coordonatorilor sectoriali şi consultanţilor responsabili pentru categorii individuale?
Inventarul recent:
• Cine a recepționat documentaţia generată în cadrul ciclului de inventariere precedent în scopul actualizării şi utilizării acesteia pentru dezvoltarea actualului inventar?
 Cum este păstrată informaţia?
 Unde este păstrată informaţia?
 Informaţia se păstrează în format electronic, pe suport de hârtie sau în ambele forme?
 Cum sunt denumite fișierele?
 Cum sunt schimbate numele fișierelor pentru a reflecta actualizările?
• Cine este responsabil de păstrarea următoarelor șabloane în timp ce acestea sunt completate și unde se păstrează acestea?
	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”
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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 intenționează să-l urmeze 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 vor fi clarificate la începutul fiecărui ciclu de inventariere. Astfel, Coordonatorul
pentru sistemul de arhivare are responsabilitatea de a se 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:
• să comunice planul sistemului de arhivare, procedurile și responsabilitățile stabilite altor membri ai echipei de inventariere;
• să determine sarcinile de arhivare și să le atribuie personalului implicat în dezvoltarea inventarului naţional;
• să întocmească o listă de verificare a procedurilor de arhivare pentru a fi urmate de către membrii echipei de inventariere;
• să se asigure că procedurile de arhivare (a se vedea mai jos compartimentul 4.3.2) sunt aplicate eficient;
• să fie responsabil de păstrarea continuă a arhivei și să răspundă la solicitările de a vizualiza şi consulta materialele de arhivă.
De regulă, această sarcină ţine de responsabilitatea generală a Coordonatorului de inventar [e.g., Coordonatorul de inventar este responsabil
pentru compilarea Capitolului 2 „Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră” din Comunicările Naționale către CONUSC. Această
persoană este angajatul Oficiului „Schimbarea Climei” al Ministerului Mediului].
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:
•

PASUL 2: Modificați următoarea Listă conform procedurilor propuse.
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Managementul fișierelor
• Salvați fișierele de calcul cu denumirea categoriei IPCC, anii acoperiţi de inventar și marcaţi versiunea fișierului cu data când fișierul a fost
salvat ultima dată (spre exemplu: „4D_N2O_solurile_agricole_1990_2012_23.10.2014.xls").
• Stabiliți proceduri clare și comunicați membrilor echipei naţionale de inventariere procedurile de management al fișierelor și modul de
stabilire a numelui acestor fişiere pentru un control mai eficient al versiunilor fişierelor de lucru.
Păstrarea datelor
La finele fiecărui ciclu de inventariere, fişierele de calcul și alte fișiere electronice utilizate pentru efectuarea calculelor estimative în cadrul inventarului urmează a fi prezentate Coordonatorului pentru sistemul de arhivare.
Componentele esențiale ale arhivei sunt:
• Fişierele care conţin baze de date, fişierele de calcul, alte fișiere adiţionale utilizate pentru efectuarea calculelor estimative pentru fiecare
categorie a inventarului.
• Planul QA/QC cu Listele de verificare a activităţilor de QC completate.
• Foile de calcul conţinând Analiza categoriilor-cheie.
• Comentariile, recomandările și răspunsurile recepţionate de la experţii verificatori externi.
• Ultima versiune a Raportului Naţional de Inventariere (pentru utilizare ca punct de pornire în actualizarea următoarei versiuni a Raportului).
•	Șablonul 2 „Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor” actualizat, care urmează a fi utilizat pentru a lista și verifica
referințele oferite în PAŞII 2-4 ai șablonului.
• [Listați orice componente adiționale ale Listei de verificare pentru procedurile de păstrare şi arhivare a datelor şi documentelor.]
Fișierele listate mai sus sunt arhivate cel mai ușor fiind copiate pe unităţi de memorie USB sau pe alte mijloace media durabile, după care urmează
a fi transmise Coordonatorului pentru sistemul de arhivare. Dacă nu este posibil a păstra arhiva în format electronic, fișierele urmează a fi printate, catalogate și plasate în arhiva inventarului pe suport de hârtie. Conținutul unităţilor de memorie USB trebuie să fie marcate într-un mod clar
pentru referință.
Există mai multe tipuri de sisteme numerice care pot fi utilizate pentru a cataloga elementele constitutive ale arhivei. Unul dintre aceste sisteme prevede catalogarea pe sectoare. Spre exemplu, datele privind prima sursă nouă în cadrul sectorului energetic vor fi marcate „E-1-dat", a
doua sursă „E-2-dat" etc. Surse pentru deşeuri vor fi „D-1-dat", „D-2-dat" etc. De asemenea, datele trebuie să fie incluse în eticheta suportului
electronic în scopul unui control mai eficient al versiunilor.
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[Listați orice alte proceduri adiţionale de păstrare a informaţiei şi documentelor.]
Păstrarea documentelor
Documentele-sursă și cele de referinţă folosite pentru a dezvolta inventarul vor fi colectate pe suport de hârtie şi furnizate Coordonatorului pentru
sistemul de arhivare. Copiile documentelor cu informaţii relevante obţinute din publicaţii periodice, contacte directe cu furnizorii de date şi alte
surse urmează a fi incluse în setul de documentele furnizate Coordonatorului pentru sistemul de arhivare. Aceste documente urmează să includă,
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.
Aceste documente urmează să includă [redactați după caz]:
• Toate documentele de referință noi pentru a fi luate la evidență în Registrul arhivei inventarului pentru cel mai recent an. Fișierele selectate pentru a fi păstrate constituie arhiva inventarului. Coordonatorul pentru sistemul de arhivare este responsabil pentru verificarea
referințelor citate în Raportul Naţional de Inventariere şi colectarea noilor documente. În cazul în care anumite documente au fost luate
la evidenţă în Registrul arhivei inventarului pentru anii precedenţi, nu este necesar a înregistra documentele respective repetat.
• Versiunile-proiect şi finale (în format electronic sau pe suport de hârtie) 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 (Raportul urmează să conţină cele 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 primite ca rezultat al reviziilor oficiale (sau ca rezultat al expertizării de către experţi verificatori externi). Acestea, de regulă, includ atât comentariile primite verbatim (textual, după cum au fost recepţionate în original), cât și
răspunsurile și acțiunile ulterioare întreprinse de personalul echipei de inventariere.
• [Listați toate tipurile de documente adiționale.]
Mecanismele de păstrare
Fișierele arhivate ale inventarului se păstrează în incinta [indicați locația(le) unde sunt păstrate fișierele, versiunile pe suport de hârtie și pe suport
electronic].
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• Fișierele originale arhivate sunt păstrate în incinta [indicați locația unde sunt păstrate fişierele originale, versiunile pe suport de hârtie și
electronice] de către [indicaţi numele persoanei responsabile de păstrarea fişierelor originale].
• Duplicatele fișierelor arhivate sunt păstrate în incinta [indicați locația unde sunt păstrate copiile fișierelor originale] de către [indicaţi numele persoanei responsabile de păstrarea copiilor fișierelor originale].
Toate documentele arhivate trebuie să fie duplicate (două copii pentru fiecare document), catalogate și plasate în arhivă. În fişierul de deschidere
a arhivei trebuie plasată descrierea conținutului acesteia şi indicii de arhivare utilizaţi. Coordonatorul sistemului de arhivare va alege o locație
centrală și 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 urmează să utilizeze o listă de verificare, care
să-l ajute să se asigure că toate procedurile de arhivare sunt efectuate la timp și cuprinzător.
Lista finală a sarcinilor de arhivare va indica toate acţiunile de arhivare, responsabilii de sarcină și termenele de realizare. Coordonatorul sistemului
de arhivare se va asigura ca toate sarcinile să fie 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. Tabelul 4.1 prezintă Lista de verificare pentru a fi utilizată de către Coordonatorul
pentru sistemul de arhivare.
Lista de verificare de mai jos conține un şir de activități de arhivare ce urmează a fi realizate atât de către Coordonatorul sistemului de arhivare,
cât și de către Coordonatorii sectoriali. Redactați sau completaţi Lista în conformitate cu circumstanțele naţionale şi necesităţile curente. Coloana
„Termenele de realizare" nu trebuie să fie completată când veți descrie și dezvolta procedurile de arhivare. Când veți folosi Lista de verificare la
începutul următorului ciclu de inventariere, indicați „Termenele de realizare” în conformitate cu „Ciclul de inventariere" din Șablonul 1: Aranjamente instituționale pentru sistemul naţional de inventariere. Informaţiile pentru arhivă trebuie să fie colectate atunci când sunt folosite în inventar
pentru prima dată, şi vor fi datate corespunzător, pentru a evita căutarea acestor materiale în fişierele datate la o etapă mai târzie.
Analizați Tabelul 4.1 cu atenție. Așa cum s-a menționat mai sus, redactați activităţile de arhivare și responsabilitățile astfel încât să reflecte cu
precizie necesitățile recente ale Sistemului naţional de inventariere al Republicii Moldova.
În Tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare activitate.
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Tabel 4.1: Activităţi de arhivare, responsabilitățile și termenele de realizare
Termenele
de realizare

Activităţi de arhivare
Coordonatorul sistemului de arhivare
Creați arhiva oficială localizată în incinta [indicați locația unde sunt păstrate fişierele originale, versiunile pe suport de
hârtie și electronice].
Comunicați Planul de arhivare și stabiliți termenele limită de realizare.
Colectați copii ale referințelor la informaţia utilizată.
Solicitați copiile referințelor lipsă de la Coordonatorii sectoriali şi responsabilii de categorie.
Colectaţi şi compilați în mape pentru fiecare sector versiunile electronice ale foilor de calcul utilizate pentru estimarea
emisiilor.
Colectați copiile versiunilor-proiect ale documentului de inventariere (capitolelor sectoriale ale Raportului Naţional de
Inventariere).
Colectați copiile versiunilor finale ale documentului de inventariere (capitolelor sectoriale ale Raportului Naţional de
Inventariere).
Compilați varianta electronică a versiunii finale a documentului de inventariere (Raportului Naţional de Inventariere).
Colectați de la fiecare Coordonator sectorial şi responsabil de categorie copiile răspunsurilor la comentariile primite în
urma expertizării externe a inventarului.
Colectați de la fiecare Coordonator sectorial şi responsabil de categorie copiile răspunsurilor la comentariile primite în
urma consultării publice a Raportului Naţional de Inventariere.
Catalogați toate documentele utilizate în ciclul de inventariere utilizând un număr și indice unic de urmărire.
Colectați versiunile completate ale Șablonului 1: „Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere” şi
Şablonului 2: „Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor”.
Colectaţi versiunea electronică a fișierelor cu analiza categoriilor-cheie.
Colectaţi şi compilați versiunile electronice ale formularelor de verificare QA/QC.
Salvați toate fișierele electronice ale arhivei pentru ciclul de inventariere recent pe o unitate de memorie USB.
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Termenele
de realizare

Activităţi de arhivare
Comparând conținutul arhivei electronice cu cel al versiunii pe suport de hârtie, asigurați-vă că toate materialele utilizate
au fost incluse în arhivă.
Asigurați-vă că toate fișierele electronice se conțin pe unitatea de memorie USB și că aceasta se păstrează împreună cu alte
materiale oficiale ale archivei.
Distribuiți fișierele electronice la începutul următorului ciclu de inventariere în vederea actualizării acestora.
[Listați activităţile de arhivare adiționale]
Coordonatorii sectoriali
Expediați versiunile electronice ale foilor de calcul utilizate pentru a estima emisiile/sechestrările de GES Coordonatorului
de inventar (utilizând denumirile convenționale prestabilite).
Expediați versiunile finale ale capitolelor sectoriale din Raportul Naţional de Inventariere Coordonatorului de inventar.
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 versiune electronică și
pe suport de hârtie.
Creați indicii versiunilor finale ale documentelor și fișierelor ce urmează a fi păstrate în arhivă în versiune electronică și pe
suport de hârtie.
Compilaţi şi expediaţi versiunea electronică a fișierelor cu Analiza categoriilor-cheie Coordonatorului de inventar (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 de inventar.
Salvați versiunile finale ale tuturor fișierelor electronice de lucru pentru a fi înscrise în arhiva electronică (pe unitatea de
memorie USB). Marcați fişierele cu indicele „FINAL”, indicând numele categoriei și data, apoi expediați-le Coordonatorului
de inventar.
[Listați activităţile de arhivare adiționale]
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4.4.

Îmbunătățiri potenţiale la sistemul de arhivare a inventarului

PASUL 3: Îmbunătățirile potenţiale la sistemul de arhivare includ îmbunătățiri asociate cu rolurile și responsabilitățile personalului și a procedurilor
de arhivare, inclusiv managementul fișierelor, păstrarea fișierelor și păstrarea documentelor și datelor.
Includeți orice îmbunătățire potenţială la Sistemul de arhivare a inventarului în Tabelul 4.2 de mai jos.
În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare îmbunătățire potenţială.
Tabelul 4.2 oferă o listă de îmbunătățiri potenţiale la sistemul de arhivare a inventarului. Aceste îmbunătățiri urmează să fie considerate în următorul ciclu de inventariere.
Tabel 4.2: Îmbunătățiri potenţiale la sistemul de arhivare a inventarului naţional
Îmbunătățirea, #

Activitatea de arhivare

Îmbunătățiri potențiale

4-11

Șablonul 5: Analiza categoriilor-cheie
1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
2: Metodologii 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
6: Planul de îmbunătățire a inventarului național
Informații de contact al reprezentantului instituţiei naţionale desemnate cu responsabilitate privind compilarea inventarului naţional de GES
Țara:

Adresa poștală:

Numele:

Telefon:

Funcția:

E-mail:

Organizația:

URL:
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Instrucțiuni de completare
•

•

•

2

Şablonul „Analiza categoriilor-cheie" este utilizat în
combinație cu instrumentul de calcul (soft-ul) corespunzător oferit de EPA SUA2.
Acest Şablon în MS Word va fi utilizat pentru a introduce date cu specific naţional. Textul în verde reprezintă instrucțiuni și ghidare tehnică pentru echipa naţională de inventariere. În versiunea finală a
Raportului privind Sistemul naţional de inventariere al Republicii Moldova, textul în verde urmează a
fi eliminat și înlocuit cu informații cu specific naţional.
Instrucțiuni, pas cu pas, sunt oferite în boxa de mai
sus. Fiecare pas este explicat detaliat în secțiunea
corespunzătoare a șablonului.

Instrucțiuni pas cu pas
PASUL 1:

Descărcați instrumentul de calcul (soft-ul) pentru analiza
categoriilor-cheie (KCA)

PASUL 2:

Completați „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie pentru anul
curent” conform abordării metodologice de Nivelul 1

PASUL 3:

Completați „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie pentru anul
de referință”, precum și “Evaluarea de tendință a categoriilorcheie” conform abordării metodologice de Nivelul 1

PASUL 4:

Completați „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie pentru anul
curent” conform abordării metodologice de Nivelul 2

PASUL 5:

Completați „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie pentru anul
de referință”, precum şi „Evaluarea de tendință a categoriilorcheie” conform abordării metodologice de Nivelul 2

PASUL 6:

Actualizați secțiunea „Metodologia aplicată pentru analiza
categoriilor-cheie”, eliminând orice parte care nu este relevantă

PASUL 7:

Propuneţi îmbunătăţiri pentru analiza categoriilor-cheie

PASUL 8:

Oferiţi informaţii adiţionale, după caz şi necesitate

PASUL 9:

Completaţi secţiunea „Referinţe”

http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/Key%20Category%20Analysis%20Tool%20v2.5.xls>..
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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 seră3. 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 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 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 Revăzute.
În continuare se prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie evaluate prin utilizarea abordărilor metodologice de Nivelul 1 (în engl.: Tier 1)
şi Nivelul 2 (în engl.: Tier 2). În cazul abordării metodologice de Nivelul 1, categoriile-cheie sunt identificate folosind un prag pre-determinat 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 rezultate din surse sau din reţinerea
prin sechestrare a dioxidului de carbon. Abordarea metodologică de Nivelul 2 pentru identificarea categoriilor-cheie poate fi utilizată dacă sunt
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.

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 Capitolul 4 „Selectarea metodologiilor de evaluare și identificarea categoriilor-cheie”
din Ghidul IPCC 2006 <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>.
4
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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.   
5.2.
•

Descărcați instrumentul de calcul pentru analiza categoriilor-cheie

PASUL 1: Descărcați instrumentul de calcul (soft-ul) pentru analiza categoriilor-cheie de pe pagina web5 a Agenţiei de Protecţie a Mediului
(EPA) a Statelor Unite ale Americii (SUA) printr-un clic pe dreapta pe documentul Excel şi selectând opţiunea „Salvaţi ca...”. După salvarea
documentului Excel, deschideţi fişierul printr-un dublu clic şi iniţiaţi analiza categoriilor-cheie. Asiguraţi-vă că salvați copii ale documentului
(versiunea de lucru sau finală), prin inserarea datei la sfârşitul numelui fişierului (de exemplu, „EPA KCA Tool v2.5_13.03.2015.xls”).

5.3.

Analiza categoriilor-cheie pentru anul curent – evaluarea de nivel conform abordării metodologice de Nivelul 1

•

PASUL 2: Completaţi tabelul 5.1 folosind rezultatele din tabelul „Analiza categoriilor-cheie pentru anul curent – evaluarea de nivel conform
abordării metodologice de Nivelul 1" din instrumentul de calcul (soft-ul) „Analiza categoriilor-cheie”, oferit de EPA SUA. Introduceţi prima categorie a inventarului identificată ca o categorie-cheie (evidenţiată cu verde în tabelul respectiv din instrumentul de calcul) şi includeți tipul
gazului cu efect de seră, nivelul estimativ al emisiilor de GES, „Evaluarea de nivel" (sau contribuţia la emisiile totale naţionale) şi procentul
cumulativ. Continuați cu următoarea categorie a inventarului, până când vor fi introduse toate categoriile care sunt evidenţiate cu verde în instrumentul KCA (identificate ca și categorii-cheie). Totalul cumulativ (sau procentul cumulativ) al evaluării de nivel a acestor categorii urmează
să constituie cel puţin 95% din emisiile totale naționale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

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 curent XXXX (e.g., 2013) – evaluarea de nivel conform abordării metodologice de Nivelul 1. În total au fost identificate X categorii-cheie.
5

<http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/Key%20Category%20Analysis%20Tool%20v2.5.xls>.
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Tabelul 5.1: Categorii-cheie conform contribuției la emisiile totale naționale în anul curent XXXX (e.g., 2013)*
Codul categoriei
IPCC

Gazul cu
efect de seră

Categoria IPCC

Emisiile anului
curent
(Gg CO2 Eq.)

Contribuția la
emisiile totale
naționale

Procentul
cumulativ
al emisiilor
naționale

* Reprezintă rezultatele din tabelul „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie pentru anul curent XXXX (e.g., 2013) conform abordării metodologice de Nivelul 1”.

5.4.

Analiza categoriilor-cheie pentru anul de referinţă – evaluarea de nivel şi de tendinţă conform abordării metodologice de  
Nivelul 1

•

PASUL 3: Completaţi tabelul 5.2 folosind rezultatele din tabelul „Analiza categoriilor-cheie pentru anul de referinţă – evaluarea de nivel conform abordării metodologice de Nivelul 1" din instrumentul de calcul (soft-ul) „Analiza categoriilor-cheie”, oferit de EPA SUA. Introduceţi prima
categorie a inventarului identificată ca o categorie-cheie (evidenţiată cu verde în tabelul respectiv din instrumentul de calcul) şi includeți tipul
gazului cu efect de seră, nivelul estimativ al emisiilor de GES, „Evaluarea de nivel" (sau contribuţia la emisiile totale naţionale) şi procentul
cumulativ. Continuați cu următoarea categorie a inventarului, până când vor fi introduse toate categoriile care sunt evidenţiate cu verde în instrumentul KCA (identificate ca și categorii-cheie). Totalul cumulativ (sau procentul cumulativ) al evaluării de nivel al acestor categorii urmează
să constituie cel puţin 95% din emisiile totale naționale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

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 5.2 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul de referinţă XXXX (e.g., 1990) – evaluarea de nivel conform abordării metodologice de Nivelul 1. În total au fost identificate X categorii-cheie.
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Tabelul 5.2: Categorii-cheie conform contribuției la emisiile totale naționale în anul de referinţă XXXX (e.g., 1990)*
Codul categoriei
IPCC

Gazul cu
efect de
seră

Categoria IPCC

Emisiile anului
de referinţă
(Gg CO2 Eq.)

Contribuția la
emisiile totale
naționale

Procentul
cumulativ
al emisiilor
naționale

* Reprezintă rezultatele din tabelul „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie pentru anul de referinţă conform abordării metodologice de Nivelul 1”.

•

A doua parte a acestui pas este de a efectua evaluarea de tendinţă, utilizând atât estimările emisiilor de GES pentru anul de referință, cât şi
estimările pentru anul curent. Completaţi tabelul 5.3 folosind rezultatele din tabelul „Analiza categoriilor-cheie – evaluarea de tendinţă conform abordării metodologice de Nivelul 1" din instrumentul de calcul (soft-ul) „Analiza categoriilor-cheie”, oferit de EPA SUA. Introduceţi prima
categorie a inventarului identificată ca o categorie-cheie (evidenţiată cu verde în tabelul respectiv din instrumentul de calcul) şi includeți tipul
gazului cu efect de seră, nivelul emisiilor de GES în anul de referinţă şi în anul curent, „Evaluarea de tendinţă" (sau contribuţia de trend asupra
emisiilor totale naţionale) şi procentul cumulativ. Continuați cu următoarea categorie a inventarului până când vor fi introduse toate categoriile care sunt evidenţiate cu verde în instrumentul KCA (identificate ca și categorii-cheie). Totalul cumulativ (sau procentul cumulativ) al evaluării
de tendinţă a acestor categorii urmează să constituie cel puţin 95% din emisiile totale naționale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri, câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

•

Evaluarea de tendinţă identifică categoriile a căror tendinţă a emisiilor de GES diferă de tendinţa emisiilor totale la nivel naţional, indiferent
dacă tendinţa emisiilor de la categoria respectivă este în creştere sau în descreștere, sau dacă este o sursă de emisii sau de sechestrare. Categoriile a căror tendinţă a emisiilor de GES deviază cel mai mult de la tendinţa emisiilor totale la nivel naţional urmează a fi identificate ca și
categorii-cheie atunci când această diferență este ponderată în funcţie de nivelul emisiilor sau sechestrărilor provenite de la această categorie
în anul de referință. Tendința emisiilor de GES de la o categorie a inventarului este definită de IPCC ca o modificare a emisiilor nete în anul
curent comparativ cu nivelul înregistrat în anul de referință, ca procent din nivelul emisiilor nete în anul curent. Tendinţa totală a inventarului
este modificarea procentuală a emisiilor totale nete la nivel naţional în anul curent comparativ cu anul de referință.

Tabelul 5.3 prezintă rezultatele evaluării de tendință a categoriilor-cheie pentru anii XXXX - XXXX (e.g., 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 X categorii-cheie bazate pe evaluarea de tendință.
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Tabelul 5.3: Categorii-cheie conform contribuției la tendinţa totală a emisiile totale naționale
Codul categoriei
IPCC

Categoria IPCC

Gazul cu
efect de
seră

Emisiile anului de
referință
(Gg CO2 Eq.)

Emisiile anului
curent
(Gg CO2 Eq.)

Contribuția
la tendință

Contribuția
cumulativă la
tendință

* Reprezintă rezultatele din tabelul „Evaluarea de tendinţă a categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 1”.

5.5.

Analiza categoriilor-cheie pentru anul curent – evaluarea de nivel, conform abordării metodologice de Nivelul 2

•

PASUL 4: Completaţi tabelul 5.4 folosind rezultatele din tabelul „Analiza categoriilor-cheie pentru anul curent – evaluarea de nivel conform
abordării metodologice de Nivelul 2" din instrumentul de calcul (soft-ul) „Analiza categoriilor-cheie”, oferit de EPA SUA. Introduceţi prima categorie a inventarului identificată ca și categorie-cheie (evidenţiată cu verde în tabelul respectiv din instrumentul de calcul) şi includeți tipul
gazului cu efect de seră, evaluarea de nivel relativă cu considerarea incertitudinii emisiilor de GES şi procentul cumulativ. Continuați cu următoarea categorie a inventarului, până când vor fi introduse toate categoriile care sunt evidenţiate cu verde în instrumentul KCA (identificate ca
și categorii-cheie). Totalul cumulativ (sau procentul cumulativ) al evaluării de nivel al acestor categorii urmează să constituie cel puţin 90% din
emisiile totale naționale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

Evaluarea categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 2, așa cum este definită în Ghidul IPCC 2006, include în ecuaţia de calcul
al incertitudinilor asociate cu fiecare categorie de emisii sau sechestrare, fapt ce permite a identifica categorii-cheie adiționale, neidentificate
prin 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 90%
din emisii sunt considerate categorii-cheie.
Tabelul 5.4 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul curent XXXX (e.g., 2013) – evaluarea de nivel conform abordării metodolo5-7
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gice de Nivelul 2. În total au fost identificate X categorii-cheie.
Tabelul 5.4: Categorii-cheie conform contribuției la emisiile totale naționale cu incertitudinile încorporate în anul curent XXXX (e.g., 2013)*
Codul categoriei
IPCC

Gazul cu
efect de
seră

Categoria IPCC

Evaluarea
de nivel cu
incertitudini

Evaluarea relativă
de nivel cu
incertitudini

Procentul
cumulativ
al emisiilor
naționale

* Reprezintă rezultatele din tabelul „Evaluarea de tendinţă a categoriilor-cheie în anul curent conform abordării metodologice de Nivelul 2”.

5.6.

Analiza categoriilor-cheie pentru anul de referinţă – evaluarea de nivel şi de tendinţă cu incertitudinile încorporate
conform abordării metodologice de  Nivelul 2

•

Pasul 5: Completați Tabelul 5.5 folosind rezultatele din tabelul „Analiza categoriilor-cheie pentru anul de referinţă – evaluarea de nivel şi de
tendinţă cu incertitudinile încorporate conform abordării metodologice de Nivelul 2" din instrumentul de calcul (soft-ul) „Analiza categoriilorcheie”, oferit de EPA SUA. Introduceţi prima categorie a inventarului identificată ca o categorie-cheie (evidenţiată cu verde în tabelul respectiv
din instrumentul de calcul) şi includeți tipul gazului cu efect de seră, evaluarea de nivel cu considerarea incertitudinilor, evaluarea de nivel relativă cu considerarea incertitudinii şi procentul cumulativ. Continuați cu următoarea categorie a inventarului, până când vor fi introduse toate
categoriile care sunt evidenţiate cu verde în instrumentul KCA (identificate ca și categorii-cheie). Totalul cumulativ (sau procentul cumulativ) al
evaluării de nivel a acestor categorii urmează să constituie cel puţin 90% din emisiile totale naționale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

Tabelul 5.5 prezintă rezultatele analizei categoriilor-cheie pentru anul de referinţă XXXX (e.g., 1990) – evaluarea de nivel, conform abordării metodologice de Nivelul 2. În total au fost identificate X categorii-cheie.
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Tabelul 5.5: Categorii-cheie conform contribuției de nivel la emisiile totale naționale cu incertitudinile încorporate în anul de referinţă XXXX
(e.g., 1990)*
Codul categoriei
IPCC

Gazul cu
efect de
seră

Categoria IPCC

Evaluarea
de nivel cu
incertitudini

Evaluarea
relativă de nivel
cu incertitudini

Procentul cumulativ
al emisiilor naționale

* Reprezintă rezultatele din tabelul „Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie în anul de referinţă cu incertitudinile încorporate conform abordării metodologice de Nivelul 2”.

•

Ultima parte a acestui pas este de a efectua evaluarea de tendință utilizând estimările anului de referință și cele ale anului curent. Completați
Tabelul 5.6 folosind rezultatele din tabelul "Analiza categoriilor-cheie – evaluarea de tendinţă conform abordării metodologice de Nivelul 2"
din instrumentul de calcul (soft-ul) „Analiza categoriilor-cheie”, oferit de EPA SUA. Introduceţi prima categorie a inventarului identificată ca
o categorie-cheie (evidenţiată cu verde în tabelul respectiv din instrumentul de calcul) şi includeți tipul gazului cu efect de seră, evaluarea de
nivel cu considerarea incertitudinilor, evaluarea de nivel relativă cu considerarea incertitudinii şi procentul cumulativ. Continuați cu următoarea categorie a inventarului până când vor fi introduse toate categoriile care sunt evidenţiate cu verde în instrumentul KCA (identificate ca și
categorii-cheie). Totalul cumulativ (sau procentul cumulativ) al evaluării de nivel a acestor categorii urmează să constituie cel puţin 90% din
emisiile totale naționale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

Tabelul 5.6 prezintă rezultatele evaluării de tendință a categoriilor-cheie conform abordării metodologice de Nivelul 2 pentru anii XXXX - XXXX
(e.g., 1990-2013). Categoriile-cheie sunt listate în ordinea descreșterii contribuției lor la tendința generală atunci când incertitudinea este încorporată. Împreună, aceste categorii constituie cel puțin 90% din tendința generală în totalul emisiilor naționale. În total sunt X categorii-cheie
bazate pe evaluarea de tendință.
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Tabelul 5.6: Categorii-cheie conform contribuției de tendinţă la emisiile totale naționale cu incertitudinile încorporate pentru anii XXXXXXXX (e.g., 1990-2013)*
Codul categoriei
IPCC

Categoria IPCC

Gazul cu
efect de
seră

Evaluarea de
tendinţă cu
incertitudini

Evaluarea relativă
de tendinţă cu
incertitudini

Procentul cumulativ
al emisiilor naționale

* Reprezintă rezultatele din tabelul „Analiza categoriilor-cheie – evaluarea de tendinţă conform abordării metodologice de Nivelul 2”.

5.7.
•

Metodologia de evaluare

PASUL 6: Luați cunoștință de următoarele secţiuni conținând metodologia de evaluare şi eliminați toate secţiunile care nu sunt aplicabile.

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) și Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră
(IPCC, 2006). Descrierea detaliată a metodologiilor respective poate fi găsită în aceste documente.
5.7.1. 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:
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ECUAȚIA 1
Evaluarea de nivel a categoriilor-cheie = | Valoarea estimativă a categoriei de sursă sau sechestrare |
Contribuția totală

unde:
=

evaluarea de nivel pentru categoria de sursă sau sechestrare x în anul t

=

valoarea estimativă absolută a emisiilor sau sechestrărilor de la categoria x în anul t

=
		
		
		

contribuția totală, care reprezintă suma valorilor absolute ale emisiilor și sechestrărilor în anul t calculate utilizând
nivelul de agregare 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.
5.7.2. 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:
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ECUAȚIA 2

unde:
=
		

şi
şi

evaluarea de tendință a categoriei de sursă sau sechestrare x în anul t comparativ cu anul de
referință (anul 0)

=

valoarea absolută a emisiilor sau sechestrărilor de la categoria de sursă sau sechestrare x în anul 0

=

valorile reale ale emisiilor sau sechestrărilor de la categoria de sursă sau sechestrare x în anii t și 0, respectiv

=

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.
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
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inventarului, fiind ponderate în funcție de nivelul emisiilor/ sechestrărilor de la categoriile respective înregistrate în anul de referință. Categoriilecheie 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.
5.7.3. Evaluarea de nivel conform abordării metodologice de Nivelul 2
•

Ţările care au estimat gradul de incertitudine a emisiilor naţionale de GES şi au efectuat analiza categoriilor-cheie – evaluarea de nivel conform
abordării metodologice de Nivelul 2 urmează să includă în raport şi această secţiune.

Analiza categoriilor-cheie este îmbunătăţită prin încorporarea incertitudinilor caracteristice categoriilor de surse sau sechestrare ale inventarului
naţional. Contribuția fiecărei categorii de sursă sau sechestrare faţă de nivelul total al inventarului naţional, ponderată de valoarea procentuală a
incertitudinii emisiilor/sechestrărilor de GES provenite de la categoria respectivă, se calculează conform Ecuaţiei 3:
ECUAȚIA 3

unde:
= evaluarea de nivel pentru categoria x în cel mai recent an al inventarului (anul t) cu considerarea incertitudinii emisiilor/
		 sechestrărilor de GES de la categoria respectivă
=

evaluarea de nivel calculată după Ecuația 1 conform abordării metodologice de Nivelul 1

= valoarea procentuală a incertitudinii emisiilor/sechestrărilor de la categoria x în cel mai recent an al inventarului t calculată
		 în conformitate cu materialul expus în Capitolul 3 din Ghidul IPCC 2006. Dacă valoarea raportată a incertitudinii este
		 asimetrică, valoarea mai mare a incertitudinii urmează să fie folosită. Incertitudinea relativă întotdeauna va fi cu semn pozitiv.
Această ecuaţie determină contribuţiile fiecărei categorii de surse sau sechestrare în valoarea totală naţională a emisiilor de GES, fiind ponderate de valorile respective ale incertitudinii emisiilor/sechestrărilor de GES provenite de la aceste categorii. Categoriile-cheie sunt cele care fiind
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adunate cumulativ în ordinea descrescătoare a magnitudinii emisiilor de GES (de la mai mare la mai mic), constituie cumulativ cel puțin 90% din
emisiile totale naţionale în anul respectiv.
5.7.4. Evaluarea de tendință conform abordării metodologice de Nivelul 2
•

Ţările care au estimat gradul de incertitudine a emisiilor naţionale de GES şi au efectuat analiza categoriilor-cheie – evaluarea de tendinţă
conform abordării metodologice de Nivelul 2 urmează să includă în raport şi această secţiune.

Contribuția fiecărei categorii de surse sau sechestrare la tendinţa caracteristică întregului inventar, ponderată de valoarea procentuală a incertitudinii emisiilor/sechestrărilor de GES de la categoriile respective poate fi evaluată conform Ecuației 4, în cazul în care inventarul este disponibil
pentru o perioadă de ani mai lungă:
ECUAȚIA 4

unde:
= evaluarea de tendință pentru categoria x în cel mai recent an de inventar (anul t) cu considerarea incertitudinii emisiilor/
		 sechestrărilor de GES de la categoria respectivă
= evaluarea de tendinţă calculată după Ecuația 2 conform abordării metodologice de Nivelul 1
= valoarea procentuală a incertitudinii emisiilor/sechestrărilor de la categoria x în cel mai recent an al inventarului t calculată
		 în conformitate cu materialul expus în Capitolul 3 din Ghidul IPCC 2006. Dacă valoarea raportată a incertitudinii este
		 asimetrică, valoarea mai mare a incertitudinii urmează să fie folosită. Incertitudinea relativă va fi întotdeauna cu semn pozitiv.
Acest tip de analiză a categoriilor-cheie este aplicabil doar acelor ţări care au inventare pentru o perioadă de timp mai mare şi estimări ale incertitudinii emisiilor/sechestrărilor provenite de la categoriile considerate în inventar. Categorii-cheie sunt acelea a căror tendinţă se abate semnificativ de la tendinţa generală a inventarului, fiind ponderate de valoarea procentuală a incertitudinii emisiilor/sechestrărilor de GES de la categoriile
respective. Categoriile-cheie sunt acelea care, fiind adunate cumulativ în ordine descrescătoare a magnitudinii emisiilor de GES (de la mai mare
la mai mic), constituie cumulativ cel puțin 90% din tendinţa emisiilor totale naţionale în anul respectiv.
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5.8.

Îmbunătățiri potenţiale pentru analiza categoriilor-cheie

•

PASUL 7: Includeți în tabelul 5.7 orice îmbunătățiri potenţiale pentru analiza categoriilor-cheie.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare îmbunătăţire potenţială.

Tabelul 5.7 oferă o listă a îmbunătățirilor potenţiale pentru acest șablon. Aceste îmbunătățiri urmează a fi încorporate în șablon în următorul ciclu
de inventariere.
Tabelul 5.7: Îmbunătățiri potenţiale pentru analiza categoriilor-cheie
Îmbunătățirea #

5.9.
•

Sectorul

Categoria de surse

Îmbunătățirea potențială

Informații adiționale relevante

PASUL 8: La această rubrică se pot raporta rezultate calitative sau cantitative detaliate, inclusiv tabelele finale din instrumentul de calcul EPA
SUA.

5.10. Referințe
•

PASUL 9: Raportaţi referințele utilizate în cadrul analizei categoriilor-cheie.

1. Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (IPCC 2006). <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
index.html>
2. Ghidul Bunelor Practici şi Managementul Incertitudinilor în inventarierea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de seră (IPCC 2000). <http://
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/gpgaum.htm>
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Instrucţiuni de completare
•

•

•

Scopul Planului de îmbunătăţire a inventarului naţional (PÎIN) este de a ajuta ţările să identifice şi să acorde prioritate îmbunătăţirilor potenţiale la sistemele
lor naţionale de inventariere. Un plan completat va
ghida eforturile viitoare de sporire a transparenței,
consecvenței, 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. Acest şablon conține informații prezentate
anterior, prin urmare, urmează a fi completat doar
după ce sunt completate primele 5 șabloane.
Acest document urmează să fie utilizat în MS Word
pentru a introduce date cu specific naţional şi pentru
a pregăti versiunea finală a Planului de îmbunătăţire
a inventarului naţional. Textul în verde este utilizat
pentru a oferi instrucțiuni și ghidare tehnică. În versiunea finală a Raportului textul în verde urmează a fi
eliminat și înlocuit cu informații cu specific naţional.

Instrucțiuni pas cu pas
PASUL 1: Descrieți obiectivele cu specific naţional
PASUL 2: Rezumați îmbunătăţirile potenţiale identificate în Şablonul
1: Aranjamente instituționale pentru Sistemul naţional de
inventariere
PASUL 3: Rezumați constatările din Şablonul 5: Analiza categoriilor-cheie
PASUL 4: Rezumați îmbunătățirile potenţiale identificate în Şablonul 2:
Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor
PASUL 5: Rezumați îmbunătățirile potenţiale identificate în Şablonul 3:
Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii
PASUL 6: Rezumați îmbunătățirile potenţiale identificate în Şablonul 4:
Descrierea sistemului de arhivare
PASUL 7: Descrieți activitățile de comunicare, mobilizare și instruire
PASUL 8: Rezumați potențialele îmbunătățiri identificate în toate șabloanele
PASUL 9: Prioritizați îmbunătățirile potenţiale ale inventarului naţional
PASUL 10: Propuneți proiecte de îmbunătățire a inventarului naţional

Instrucțiuni pas cu pas sunt incluse în boxa de mai sus. Fiecare pas este explicat detaliat în secțiunea corespunzătoare a Şablonului 6 „Planul
de îmbunătăţire a inventarului naţional”.
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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 multe din neajunsurile inventarului
anterior şi va informa viitoarele echipe de inventar 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.
•

PASUL 1: Listați orice alte modalități adiționale prin care ați identificat îmbunătățiri potenţiale. Descrieți oricare alte obiective pe care
țara dvs. le poate avea în elaborarea PÎIN.

6.2. Priorități privind aranjamentele instituționale pentru Sistemul naţional de inventariere
• PASUL 2: Completaţi Tabelul 6.1 folosind informaţiile prezentate în Tabelul 1.9, Pasul 3 din Şablonul 1: Aranjamente instituţionale pentru
sistemul naţional de inventariere. Oferiți orice alte informaţii adiționale despre cum au fost identificate priorităţile asociate cu aranjamentele instituţionale pentru Sistemul naţional de inventariere.
•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare îmbunătăţire potenţială
ce ţine de aranjamentele instituţionale sectoriale.

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, precum şi al arhivării şi stocării informaţiilor cuprinse în inventarul naţional al
emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul Sistemului naţional de inventariere urmează a fi identificată o entitate-cheie, desemnată cu responsabilitate de producere a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, instituţie care să urmărească 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 va asigura continuitatea și
integritatea inventarului, va promova instituţionalizarea procesului de inventariere şi va facilita prioritizarea viitoarelor îmbunătăţiri.
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•

Oferiţi comentarii adiționale care să descrie detaliat priorităţile instituţionale, spre exemplu, cum au fost identificate acțiunile prioritare.

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

Îmbunătățirile potențiale în structura de management al
Sistemului național de inventariere

Sursa: Tabelul 1.9, Şablonul 1: Aranjamente instituţionale pentru Sistemul naţional de inventariere.

6.3.

Sumarul categoriilor-cheie

•

PASUL 3: Completați Tabelul 6.2 utilizând informaţia expusă în Tabelele 5.1 - 5.3 ale Şablonului 5: Analiza categoriilor-cheie. Includeți un
scurt paragraf cu sumarul categoriilor-cheie listate în aceste Tabele. Includeți toate categoriile-cheie identificate în aceste tabele şi notați
tipul de evaluare prin care s-au identificat categoriile-cheie folosind prima coloană a Tabelei 6.2 „Tipul de evaluare a categoriilor-cheie".
Vedeți mai jos instrucțiuni suplimentare.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie-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 seră6. 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 timp7. 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 al inventarul naţional de GES. Pentru a îmbunătăţi calitatea inventarului, este necesar a lua în considerare posibilitatea
6

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.

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 Capitolul 4 „Selectarea metodologiilor de evaluare și identificarea categoriilor-cheie” din Ghidul IPCC 2006 <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html>.
7
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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 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.
•

Oferiți informaţii adiționale cu referinţă la analiza categoriilor-cheie, în cazul în care aceasta a fost realizată prin utilizarea abordării metodologice de Nivelul 2 (cu considerarea incertitudinilor).

•

Scrieți un paragraf scurt pentru a oferi context pentru analiza categoriilor-cheie din ţara dvs. Explicați de ce anumite categorii au o pondere
atât de mare în structura emisiilor naționale nete. Dacă este posibil, identificați categoriile care au avut tendinţa să devină tot mai importante
ca pondere în ultimii ani, sau care vor deţine o pondere mai mare în viitorul apropiat.

Tabel 6.2: Categorii-cheie în Republica Moldova
Tipul de evaluare
a categoriilorcheie *

Codul
categoriei
IPCC

Gazul cu
efect de
seră

Categoria IPCC

Emisii
(Gg CO2
Eq.)

Contribuția în
procente la emisiile
naționale nete

Procentul cumulativ
al emisiilor naționale
nete

Sursa: Tabelul 5.7, Şablonul 5: Analiza categoriilor-cheie. * Tipurile de evaluare a categoriilor-cheie includ: 1) evaluarea de nivel pentru anul curent, 2) evaluarea de nivel pentru anul de referință, și 3) evaluarea de
tendință.

6.4.
•

Îmbunătățiri potențiale la nivel de categorii

PASUL 4: Revedeți documentul completat al Şablonului 2: Metodologii de evaluare şi procesul de documentare a datelor, inclusiv la nivel de categorii individuale. Pentru fiecare categorie-cheie identificați îmbunătăţirile potenţiale care ar putea creşte calitatea estimării
emisiilor/sechestrărilor de GES. Aceste acțiuni pot include, dar nu sunt limitate doar la: creşterea transparenţei inventarului; obţinerea
unor masive de date mai complete, dezagregate, detaliate; folosirea unor metodologii de nivel mai înalt (spre exemplu, de Nivelul 2 în
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locul celor de Nivelul 1); folosirea factorilor de emisie cu specific naţional sau regional în locul celor utilizaţi în mod explicit etc. Descrieți
problema existentă şi propuneţi îmbunătăţiri potenţiale. În Tabelul 6.3, identificați, de asemenea, oricare alte îmbunătăţiri necesare
pentru a îmbunătăţi calitatea estimării emisiilor/sechestrărilor de GES pentru alte categorii (spre exemplu, estimarea emisiilor pentru o
categorie care nu a fost inclusă în inventarul precedent). Acestea pot fi copiate din Tabelul 2.7, PASUL 7 al Şablonului 2: Metodologii de
evaluare şi procesul de documentare a datelor.
Informaţii relevante pentru fiecare categorie-cheie sunt raportate mai sus în secţiunea 6.3, care include o descriere a categoriei, relevanţa acesteia pentru ţară, metodologia aplicată, datele de activitate şi factorii de emisie utilizați. Domenii prioritare pentru îmbunătăţirea acestor şi altor
categorii sunt identificate folosind aceste referinţe. Tabelul 6.3 listează problemele şi îmbunătăţirile potenţiale pentru fiecare categorie.
•
•

Includeți orice altă informație adițională despre procesul de identificare a îmbunătățirilor potenţiale pentru fiecare categorie.
În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate pentru fiecare categorie.

Tabelul 6.3: Îmbunătățiri potențiale la nivel de categorii
Sectorul

Categoria

Descrieți problema

Îmbunătățiri potenţiale

Sursa: Tabelul 2.7, 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

•

PASUL 5: Revedeți documentul completat al Şablonului 3: Descrierea procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii şi identificați
orice îmbunătăţiri potenţiale ce ar putea fortifica procedurile QA/QC. Acestea pot fi copiate din Tabelul 3.5 al Şablonului 3: Descrierea
procedurilor de asigurare a calităţii şi control al calităţii.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate privind fiecare îmbunătățire planificată.

Tabelul 6.4: Îmbunătățiri potențiale pentru procedurile de asigurare a calităţii şi control al calităţii
Sectorul

Categoria

Îmbunătățiri potenţiale

Descrieți problema

QA
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6.6.

Îmbunătățiri potențiale pentru  sistemul de arhivare a inventarului naţional  

•

PASUL 6: Revedeți documentul completat al Şablonul 4: Descrierea sistemului de arhivare şi identificați orice îmbunătăţiri necesare pentru
a fortifica procedurile de arhivare ale inventarului. Acestea pot fi copiate din Tabelul 4.2 al Şablonul 4: Descrierea sistemului de arhivare.

•

În tabelul 6.5 adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate privind fiecare îmbunătățire planificată.

Tabelul 6.5: Îmbunătățiri potențiale pentru sistemul de arhivare
Activitatea sistemului de arhivare

6.7.
•

Descrieți problema

Îmbunătățiri potenţiale

Prioritățile de comunicare, sensibilizare și formare profesională  

PASUL 7: Este important a comunica factorilor de decizie scopul şi rezultatul inventarierii. În această secţiune, urmează să relataţi, de asemenea, despre activităţile de conştientizare a eforturilor ce urmează a fi depuse în vederea creşterii calităţii inventarului naţional de GES, sau
despre necesităţile de formare continuă şi instruire a personalului privind însuşirea bunelor practici în inventarierea emisiilor de GES. Aceste
activităţi ar putea include unele dintre următoarele:
• comunicarea rezultatelor inventarierii furnizorilor de date;
• programarea unor întrevederi, şedinţe, mese rotunde cu toate părțile interesate;
• sensibilizarea factorilor de decizie, mediului academic și publicului larg;
• oferire de feedback la comentariile recepţionate de la ministere, autorităţile administrative centrale, mediul academic şi publicul larg;
• angajarea personalului, instruirea şi formarea continuă în domeniul inventarierii;
• elaborarea unui plan de tranziție pentru a asigura transferul fluent de capacitate, când va fi cazul;
• îmbunătățirea relațiilor bilaterale cu instituțiile-partener.

•

Secțiunea respectivă poate fi înlăturată din acest capitol, în cazul în care nu există activități curente sau planificate privind comunicarea, sensibilizarea și formarea profesională continuă.
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6.8.

Îmbunătățiri potențiale  

•

PASUL 8: În Tabelul 6.6 Introduceţi îmbunătățirile potenţiale identificate (sumarul acestora din fiecare șablon).

•

Adăugați în tabel atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate privind fiecare îmbunătățire.

Tabelul 6.6 reprezintă o listă de îmbunătăţiri potenţiale în tot sistemul naţional de inventariere. Aceste îmbunătăţiri trebuie să fie incluse în sistemul naţional de inventariere în anii viitori.
Tabelul 6.6: Îmbunătățiri potenţiale pentru Sistemul național de inventariere
Îmbunătățirea#

6.9.

Șablonul#

Sectorul
(dacă este
aplicabil)

Categoria
(dacă este
aplicabil)

Îmbunătățirea potențială

Lista prioritizată a îmbunătățirilor potențiale

•

Pasul 9: Din lista lungă a îmbunătăţirilor potenţiale identificate la PASUL 8, identificaţi 10 considerate ca fiind cele mai prioritare pentru a fi
implementate în următorul ciclu de inventariere. Clasificați aceste îmbunătăţiri în funcţie de importanța lor: „înaltă", „medie" sau „redusă".
Spre exemplu, îmbunătăţirile propuse pentru Categoria 4D „Solurile agricole” pot fi de importanţă „înaltă”, pe când elaborarea materialelor
de sensibilizare a publicului larg ar putea fi de importanţă „redusă”. Includeți un paragraf scurt în care discutaţi elementele de cea mai mare
prioritate (vedeți instrucţiuni adiționale mai jos).

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate privind fiecare îmbunătățire.

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 comunicare, sensibilizare şi formare continuă (de văzut mai sus PAŞII 2-8). Prin abordarea acestor potenţiale îmbunătăţiri, ţara poate înainta spre producerea unui inventar mai complet şi de calitate mai înaltă. Tabelul 6.7 enumeră aceste îmbunătăţiri potenţiale
şi identifică nivelul de prioritate asociat cu fiecare (înalt, mediu, redus).
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•

Includeţi un paragraf cu descrierea elementelor de cea mai mare prioritate şi domeniile de prioritate (spre exemplu, estimări de la noi categorii,
îmbunătăţiri ale metodologiilor existente, obţinerea unor date de activitate mai fiabile, dezvoltarea unor relaţii de parteneriat mai strânse cu
alte instituţii etc.).

Tabelul 6.7: Prioritățile de îmbunătățire a inventarului național
Nivelul de prioritate

Îmbunătățirea necesară

6.10. Proiecte de îmbunătățire a inventarului  
•

Pasul 10: Propuneți proiecte care abordează prioritățile de îmbunătăţire a inventarului după cum sunt enumerate în Tabelul 6.7 în vederea
fortificării Sistemului naţional de inventariere şi îmbunătăţirii calității şi caracterului complet al acestuia. Utilizaţi textul de mai jos ca un ghid
şi listați în Tabelul 6.8 proiecte potenţiale.

•

În tabelul de mai jos adăugați atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a oferi informații detaliate privind fiecare îmbunătățire.

Prin analiza categoriilor-cheie, prin evaluarea metodologiilor de calcul şi datelor de activitate disponibile la nivel de categorii individuale, prin
evaluarea aranjamentelor instituţionale pentru Sistemul naţional de inventariere, au fost identificate [introduceţi numărul] proiecte asociate cu
priorităţile de îmbunătățire a inventarului naţional. Unele din acestea, pentru a putea fi implementate, vor necesit alocări adiţionale de resurse
financiare şi personal.
Pentru fiecare proiect oferiţi o scurtă descriere (maximum 2-3 propoziţii). Spre exemplu, „Implementarea Proiectului #1 va permite estimarea
emisiilor CO2 provenite de la producerea cimentului, prin utilizarea unei metodologii de nivel mai înalt, Nivelul 2 în locul Nivelului 1. Proiectul se va
axa pe colectarea unui masiv de date de activitate mai detaliat de la cele 2 fabrici de ciment din ţară, inclusiv privind producţia anuală de clincher,
conţinutul fracţiei CaO în clincher şi valoarea factorului de corecţie CKD. În prezent estimările se bazează pe statistici naţionale privind producţia
de ciment, care implică multe incertitudini”.
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Tabelul 6.8: Proiecte potențiale pentru îmbunătățirea Sistemului național de inventariere
#

Proiecte potențiale

Resurse de
personal

Costul estimativ
($ SUA)
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Resurse adiţionale necesare (spre exemplu,
echipamente specifice, soft-uri, programe licenţiate
etc.)

