
Agenda item 4.1-4.3 Introducere în metodologiile 
IPCC de estimare a emisiilor de GES și absorbției de 

CO2 antropogenă pe terenuri 



LUCF (1996) vs. LULUCF (GPG pentru LULUCF, 2003) vs. AFOLU 2006 

“Guidelines” este mai puternic decat “GPG”, in orice caz metodele inventarului trebuie sa fie “practical and operational” 
 
Emisiile din surse și sechestrarea pe terenuri gospodărite (“managed”) sunt considerate antropogene, în timp ce emisiile și 

absorbțiile de terenuri negospodărite nu sunt raportate 
 

4 categorii de surse LUCF la 6 categorii LULUCF/AFOLU de utilizare a terenului (din care 6 “remaining” si 30 categorii de 

“conversion”, și fiecare în mult mai multe tipuri dezagregate) – concretizabile numai printr-o matrice a folosinței terenurilor 

care acoperă integral suprafața țării (land balance principle) in fiecare an al seriei de timp inventariate 

 
GPG/GL2006 
- introduc metodologii de estimare emisii si sechestrare (inclusiv numeroși factori impliciti/defaut) 
 
- adoptă metode cu 3 niveluri ierarhice: de la factorii de emisie impliciți și ecuații simple (Tier 1) la date și modele specifice 

fiecărei țări pentru a se potrivi circumstanțelor naționale (Tier 3) 
 
- Includ în analiza categoriilor cheie a surselor și absorbanților din toate categoriile de folosință a terenului  
 
GL2006 introduce metodologii alternative pentru HWP, îndrumare pentru QA/QC, optimizarea utilizarii resurselor pentru 

inventarul (KC), îndrumare privind asigurarea consistenței in timp si reconstructia datelor lipsă, estimarea incertitudinilor, 
verificarea inventarului 

 
Corespondenta IPCC1996 cu IPCC 2006 in Tabelul 1.2 (iată doar 2 exemple privind modificarile introduse) 







“Fără îndrumare” - unde nu 

exista informație știintifică 

suficientă baza pentru 

dezvoltarea unei metodologii  
este inclusa intr-o Anexa 

metodologică 

5E in 2006GL! 



Principiile estimării GES în inventare 

Inventarul GES este o însumare (aritmetică) și agregare de cantități de GES emise și CO2 
sechestrate pentru fiecare categorie de folosinta a terenului într-o perioada de timp  

Pentru intreg teritoriul national sectorul LULUCF/AFOLU 

Pentru fiecare strat (LUi) din interiorul fiecarei categorii de folosință a terenului  

Pentru fiecare depozit din fiecare strat (LUi) 



Principiile estimării GES în inventare 

Inventarul presupunere o anumită stratificare spațială în raport cu datele disponibile  
 
Schimbarea stocului de C din depozite pe o anumită perioadă corespunde emisiei sau absorbției 

de CO2 (“mass balance principle”), metode gazometrice nu sunt acceptate (cu foarte putine 
excepții, ex. EF pentru soluri organice) 

 
Este o bună practică să includem în raportare și estimare toate depozitele și sursele  
 
Factorii de emisie/schimbarea stocului de C reprezintă valori medii spațiale si temporale 
 
Inventarul contine numai emisii antropogene - terenul gospodărit este definit ca proxy pentru 

efect antropogen 
 
Dezagregarea este dependentă de datele disponibile (ex. recolta de lemn este raportată la nivel 

de țară) 
 
Acuratetea și incertitudinea inventarului corespund gradului de actualizare a datelor folosite (ceea 

ce prespune monitorizare continuă) 



STRUCTURA CADRU privind rangul metodelor pentru AFOLU  

Rangul 1 (Tier 1) este conceput pentru cea mai simplă utilizare, 

pentru care formule de calcul și parametrii impliciți sunt prevăzute 

în tabelele din ghid. Sunt necesare date de activitate, dar pentru 

nivelul 1 există și surse disponibile la nivel global.  

 

Implică ipoteze simplificatoare care asigură că emisiile nu sunt sub-

estimate și absorbția nu este supraestimată (ex. fără absorbție de 

CO2 în pajiști, emisii în anul conversiei, depozitele de C care cu 

certitudine cresc pot fi presupuse ca fiind în echilibru) 

.  

Metodele, factorii de emisie, datele de activitate și alte activități legate de inventar 

sunt organizate pe nivele metodologice – fără restricții de combinare, ex. valorile 

implicite pot fi utilizate chiar și sub Tier 3 (pentru anumiți parametrii, or temporar)   



STRUCTURA CADRU privind rangul metodelor pentru AFOLU  

Rangul 2 (Tier 2) reprezintă abordări similare rangului 1, dar factorii de emisie și alți 

parametrii sunt din surse naționale și regionale. Factorii de emisie sunt definiți național, deci 

mai adecvați regiunii climatice și sistemelor de utilizare ale terenurilor. Pentru Tier 2, date cu 

rezoluție spațială și temporală mai mare sunt tipice. 

  Implică ipoteze generalizatoare privind stratificarea (ex. organizare pe tipuri 

majore de culturi și tipuri de management pe zone climatice) și modificarea 

depozitelor (ex. toate depozitele sunt estimate) 
 

Rangul 3 (Tier 3), reprezintă abordări de ordin superior, inclusiv modele și sisteme de 

măsurare și inventariere sistematică și repetată, adaptate pentru a răspunde circumstanțelor 

naționale. Sunt date de înaltă rezoluție spațială și temporală.   
 Implică stratificarea și dezagregare spațială și temporală explicită bazate pe sisteme de 

monitorizare permanente, implică modele bazate pe inventarierea resurselor sau procese ecosistemice  

specifice pentru fiecare sursă sau absorbant 

.  

Însă, nivelul metodologic de abrdat este conditionat de mărimea emisiei sau absorbției! 



Exercitiul 1 – Utilizarea arborilor cheie 





Abordarea metodologică consecventă in raportare inventare  

• Definitii, surse de date și orice modificari ale lor sunt raportate transparent  
și documentate (e.g. pentru a demonstra că nu sunt nici omisiuni nici 
dublă contabilizare) 

• Aceeași metodă este utilizată în timp fata de anul de bază (BY) și în spațiu 
în raport cu teritoriul național  

• Recomandările din Ghid sunt “bună practică”,  

• Valorile implicite din Ghid sunt mai bune decât lipsa estimării in estimarea 
inventarului 

• Metodele de tier 3 sunt verificate și susținute de publicații știintifice și 
validare prin alte metode ? 

• Schimbarea datelor prespune recalcularea, ori de cîte ori este necesar (cu 
ocazia transmiterii) 

• Daca categoria este cheie, este o bună practică raportarea sub rang 
superior (Tier 2 sau 3) 



• Analiza categoriilor cheie și a depozitelor semnificative – metodă de optimizare a 
efortului de inventariere pentru alegerea metodelor de estimare 

• Categoria cheie (aplicabil atât pentru surse cât și absorbanți) – o catetgorie care 
contribuie semnificativ în inventarul anual, la tendință sau prin incertitudine 
însemnată, urmand a fi: 

• prioritizată în inventar pentru îmbunătățire 

• estimată cu metode de rang superior 

• subiect de QA/QC și verificare  

• Daca nu există resurse suficiente, o categorie cheie poate fi estimată cu valori 
implicite (Tier 1) 

• Analiza categoriilor cheie disponibilă pentru BY (an de bază) si LY (ultimul an raportat) 

• Refacerea analizei cheie după fiecare îmbunătățire a completitudinii 

cont. .... Abordarea metodologică consecventă in raportare inventare  



• Analiza se realizeaza la nivel de subcategorie individuală (atenție la 
completitudine!). Pentru surse și absorbție se recomandă intrarea in analiza 
categoriilor cheie cu elementele componente dezagregate, ex. pentru 
terenuri la nivel și mai dezagregat (pe “creștere” si “pierderi” anuale având 
semne diferite)  

• Analiza categoriilor cheie este atât cantitativă cît și calitativă  

• Analiza cantitativă – subcategoria contribuie la 95% (97% dacă există 
subcategorii fluctuante anual) din inventar în ordinea mărimii individuale 
absolute 

cont. .... Abordarea metodologică consecventă in raportare inventare  



• Analiza calitativă este o modalitate de definire a altor categorii cheie 
neidentificate de analiza cantitativă, dar care sunt relevante: 

• Surse sau activități asociate aplicării de tehnici sau programe de reduceri de 
emisii (ex. din NAMA?) 

• Creșterea istorică și iminentă a importanței unei subcategorii sau depozit de C 
(chiar reziduale) 

cont. .... Abordarea metodologică consecventă in raportare inventare  

Depozit semnificativ – subcategoria(iile) contribuie singură/împreună la mai 

mult de 60% din cantitatea categoriei cheie în cauză – atunci efortul de 

estimare se concentrează pe acesta 



Analiza categoriilor cheie – consistenta metodologică  
Emisii de GES în 

anul 2013

(Gg CO 2 eq.)

L T L T

5B Terenuri agricole lucrate CO2 X X 3245.4858

1A1 Industria energetică - Gaz CO2 X X X X 2753.2020

5A Terenuri silvice CO2 X X -1887.6165

1A3b Transportul auto CO2 X X X 1759.1150

5C Pajişti CO2 X X -1461.3867

6A Depozite de deşeuri menajere solide CH4 X X X X 1343.8942

1A4b Alte sectoare: Rezidenţial CO2 X X X 1309.0059

4D Emisii directe de la solurile agricole N2O X X X X 908.0039

1A2 Industria producătoare şi construcţii CO2 X X X 607.6708

4A Fermentarea enterică CH4 X X X 541.2669

1B2 Emisii fugitive de la operaţiuni cu ţiţei şi gaze CH4 X X X 520.6450

2A1 Producerea cimentului CO2 X X X X 476.9147

1A4a Alte sectoare: Comercial/Instituţional CO2 X X X 471.6212

1A1 Industria energetică - Cărbuni CO2 X X X X 470.1322

4B Emisii directe de la managementul dejecţiilor N2O X X X 328.6530

4D Emisii indirecte de la solurile agricole N2O X X X X 227.3876

1A4c Alte sectoare: Agricultura/Silvicultura/Piscicultura CO2 X X X X 164.9499

6B Tratarea apelor uzate CH4 X X 136.4857

2F1 Emisii HFC de la echipamentul de conditionare a aerului HFCs X 96.9365

6B Tratarea apelor uzate N2O X 85.4174

1A1 Industria energetică - Păcură CO2 X X 84.8480

1A3c Transportul feroviar CO2 X X 62.3858

2A3 Utilizarea pietrei de var şi dolomitei CO2 X 14.3708

Clasificarea 

CISC
Categorii de emisii / sechestrare cheie  Gazul

Analiza surselor de emisie  cheie , evaluate conform 

abordării metodologică de Nivelul 1

cu UTSUTGS fără UTSUTGS

De discutat 
- Este nivelul de detaliere pe subcategorii suficient? 
- Ce GWP este folosit ? 
- Sunt cele 5 subcategorii LULUCF abordate sub Tier 2 sau 3? (vezi slide urmator) 
- Am prioritizat actiunile NAMA? 
- De ce terenurile silvice sunt importante în tendință?  
- Este nevoie de analiza depozitelor semnificative pentru categoriile cheie identificate? 
- Ce impact poate avea îmbunătățirea completitudinii? 



DE facut analiza din acest 
punct pentru a evidentia 

posibilitatea utilizarii Tier 1 


