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Structura sectorului 1 “Energetica”

1А. Arderea combustibililor

1A1 «Industria 

energetică»

1A2 «Industria şi 

construcţiile»

1A3 

«Transportul»

1A4 «Alte 

sectoare»

1A5 

«Altele»

1A1ai «Producerea 

electricităţii»

1A1aii «Producerea 

combinată a energiei»

1A1aiii «Producerea 

energiei termice»

1А1е «Industria 

alimentară»

1А1а «Industria 

metalurgică»

1А1f «Altele»și altele

1A3a «Aviaţia civilă»

1A3b «Transportul 

auto»

1A3c «Transportul 

feroviar»

1A3d «Transportul 

naval»

1A3e «Transportul 

prin conducte» si altele

1A4a «Instituţional, 

comercial»

1A4b «Rezidenţial»

1A4c «Agricultura / 

Silvicultura / 

Piscicultura» ( mobilă 

si stationară)

Alte lucrări 
şi 

necesităţi 
în 

energetică, 
inclusiv 
trans-
portul 
militar 

Memo items- Biomass and International Aviation 

1В. Emisii fugitive
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Tendinţe în emisii de GES direct: 1990-2015

În perioada 1990-2015, emisiile totale de GES direct provenite de la sectorul
energetic s-au redus cu circa 72.6%: de la 34 630.78 Gg CO2 echivalent în
1990, până la 9 504.94 Gg CO2 echivalent în 2015.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

CO2-e,Gg 34630,78 30780,32 21369,95 16133,02 15151,06 11885,49 12188,69 10947,65 9426,98

CO2-e,%  100,0 88,9 61,7 46,6 43,8 34,3 35,2 31,6 27,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CO2-e,Gg 7472,51 6787,81 7388,05 7132,32 7850,00 8363,71 8681,73 7853,28 8024,51

CO2-e,%  21,6 19,6 21,3 20,6 22,7 24,2 25,1 22,7 23,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %

CO2-e,Gg 8613,96 9302,29 9828,71 9996,12 9654,53 8563,27 9344,72 9504,94 -72,55

CO2-e,%   24,9 26,9 28,4 28,9 27,9 24,7 27,0 27,4 0,0



Tendinţe în emisii GES direct: 1990-2015

În 1990-2015 tendinţă de diminuare a emisiilor de GES:

• 1A1 „Industria energetică” – reducere cu 78.6%;

• • 1A2 „Industria producătoare şi construcţii” – reducere cu 69.8%;

• • 1A3 „Transporturi” – reducere cu 50.8%;

• • 1A4 „Alte sectoare” – reducere cu 74.8%;

• • 1A5 „Altele” – reducere cu 98.0%;

• • 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale” – reducere cu 30.1%.



Ponderea diferitor categorii de surse în structura emisiilor totale 
de GES direct provenite de la sectorul energetic al RM, %

1A1„Industria energetică” cu o pondere variind pe parcursul perioadei de referinţă intre maximum 
66.8%
(1993) şi minimum 31.8% (2006). 
1A4 „Alte sectoare”, cu o pondere variind intre maximum 28.7% (2006) şi minimum 14.2% (1994); 
1A3 „Transporturi”, cu o pondere variind intre maximum 23.5% (2013) şi minimum 10.1% (1994); 
1A2 „Industria producătoare și construcții”, cu o pondere variind intre maximum 10.6% (2008) şi
minimum 3.1% (1996); 
1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale”, cu o pondere variind intre maximum 9.1% (2007) şi
minimum 2.3%
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Sectorul 1 „Energetica”, ponderea categoriilor 
în structura emisiilor totale de GES direct, %

Comparativ cu nivelul inregistrat in anul 1990, către anul 2015 a crescut ponderea 
categoriilor 
1A3 „Transporturi” (de la 12.9% la 23.2%), 
1A2 „Industria producătoare și transporturi” (de la 6.4% la 7.0%), 
1B2 „Emisii fugitive de la țiței și gaze naturale” (de la 2.3% la 6.0%) in structura
emisiilor totale sectoriale de GES direct
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Ponderea emisiilor de GES direct de la 
„Arderea staţionară” şi „Arderea mobilă”, % 
din total pe subsectorul 1A

Comparativ cu nivelul inregistrat in anul 1990, către anul 2015 a crescut ponderea 
subsectorului „Arderea mobilă” (de la 17.6% in anul 1990 pană la 27.0% in anul 
2015), iar cea a subsectorului „Arderea staționară” s-a redus corespunzător (de 
la 82.4% in anul 1990 pană la 73.0% in anul 2015)



Ponderea emisiilor de la subsectoarele 
1A „Arderea combustibililor” şi 1B „Emisii fugitive”

1B „Emisii fugitive de la combustibili” - o tendinţă de creştere de la minimum 
2.3% in anul 1990 pană la maximum 9.1% in anul 2007. 
1A „Arderea combustibililor” a variat de la minimum 90.9% in anul 2007 pană la 
maximum 97.7% in anul 1990.



Ponderea СО2 , СН4 şi N2O
1990,  2015 %
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A1 „Industria energetică”

1A1 „Industria energetică”:  1A1ai Producerea energiei electrice; 1A1aii Producerea 
combinată a energiei electrice şi termice; 1A1aiii Producerea energiei termice.

Emisiile totale de la categoria surse 1A1 „Industria energetică” s-au redus de la circa 19 398 
mii tone CO2 echivalent in anul 1990 pană la circa 4 147 mii tone CO2 echivalent in anul
2015 



11

Dinamica emisiilor de GES direct: 1A1 „Industria energetică”
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1A1 „Industria energetică” - recalculări

Cauzele principale ale acestor recalculări :
1) s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ); 
2) emisiile de GES au fost calculate pentru trei subcategorii: 1А1ai, 1А1aii, 1А1aiii;

3)s-au actualizat și precizat datele de activitate - au fost publicate pentru prima oară 1A1ai pe 
teritoriul din partea dreaptă a raului Nistru pentru perioada 2010-2015; 

4)pentru a transfera emisiile de GES direct in CO2 echivalent au utilizat valorile potențialului de 
incălzire globală pentru 100 ani (GWP100) disponibile in Raportul de evaluare 4 IPCC (AR4) (CH4 
– 25 și N2O – 298)
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A2 „Industria 
producătoare şi construcţii” 

1A2 „Industria producătoare şi construcţii” - o tendinţă de diminuare, reducandu-se
cu circa 69.8%: de la 2213.82 mii tone CO2 echivalent inregistrate in 1990 pană la
circa 668.29 mii tone CO2 echivalent in anul 2015
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Recalculări
Cauzele principale ale acestor recalculări: 
1)s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ);

2)consumul uleiurilor și lubrifianților, contabilizate anterior in cadrul categoriei de surse 1A2, in au fost 
realocate in 2D1;

3)s-au contabilizat pentru prima oară in cadrul acestei categorii de surse noi combustibili, inclusiv ca urmare a 
discrepanțelor identificate in Balanțele Energetice ale Republicii Moldova asociate cu prezentarea consumului 
de combustibili in unități naturale și unități energetice;

4) pentru a transfera emisiile de GES direct in CO2 echivalent, s-au utilizat valorile potențialului de incălzire 
globală Raportul Naţional de Inventariere 1990 - 2015 pentru 100 de ani (GWP100) disponibile in Raportul de 
evaluare 4 IPCC (AR4) (CH4 – 25 și N2O – 298).

Dinamica emisiilor de GES direct: 1A2 „Industria 
producătoare şi construcţii” 
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A3 „Transporturi”

Emisiile totale de GES provenite de la categoria de surse 1A3 „Transporturi” au 
inregistrat in perioada 1990-2015 o tendinţă de reducere 50,8%, de la 4481.76 kt 
CO2 echivalent pană la 2202.98 kt CO2 echivalent



Ponderea surselor în structura emisiilor GES de la 

categoria 1A3 “Transporturi”



• Cauzele principale ale acestor recalculări sunt: 

• s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ; 

• pentru prima dată Raportul Naţional de Inventariere 1990 - 2015 au fost estimate emisiile 
de GES provenite de la categoria 1A3b pentru teritoriul de pe malul stang al raului Nistru 
(cantitățile de motorină și benzină consumate au fost calculate in mod indirect in baza
consumului specific pe cap de locuitor caracteristic populației de pe malul drept al raului 
Nistru);

• emisiile  de la categoria 1A3c au fost calculate in baza datelor de activitate disponibile in 
Balanțele Energetice ale RM (in ciclurile precedente de inventariere emisiile respective erau calculate in 

baza datelor de activitate oferite de către IS „Calea Ferată din Moldova”); 

• emisiile de GES provenite de la consumul cărbunelui și păcurii in 1A3c, au fost realocate 
1A4a; 

• emisiile de GES provenite de la consumul uleiurilor și lubrifianților, contabilizate anterior
in 1A3,  au fost realocate in 2D1; 

• consumul de combustibili (benzină, gaze lichefiate, motorină, kerosen și lubrifianți și uleiuri) 
alocat in Balanțele Energetice ale RM in categoria „Alte transporturi”, neconsiderat in 
ciclurile de inventariere precedente, a fost alocat către categoria 1A3b; 

• pentru a transfera emisiile de GES direct in CO2 echivalent  s-au utilizat valorile 
potențialului de incălzire globală pentru 100 de ani (GWP100) disponibile in Raportul de 
evaluare 4 IPCC (AR4) (CH4 – 25 și N2O – 298)
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1A3 „Transporturi” - Recalculări



Dinamica emisiilor de GES  1A4 „Alte sectoare” a inregistrat o tendinţă de diminuare, reducandu-se cu circa 
74.8%: de la 7608.4 kt CO2 echivalent inregistrate in 1990 pană la circa 1916.1 kt CO2 echivalent in anul 
2015 

Еmisiile de CO2 au avut cea mai mare pondere in structura emisiilor totale 1A4 „Alte sectoare”, 
(93.4% și 98.3%), CH4 (1.4% și 5.7%), N2O (0.2% și 0.9%) din total

Dinamica emisiilor de GES direct: 1A4 „Alte sectoare”
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Ponderea surselor în structura emisiilor GES de la categoria 1A4 
“Alte sectoare”

1A4b „Sectorul rezidenţial” cu o pondere variind intre 44.3% (1993) şi 70.5% (2015),
1А4а „Sectorul comercial şi instituţional” - 8.8% (1992) şi 36.0% (2004), 
1A4cii „Sectorul agricultură/ silvicultură/ piscicultură” (surse mobile)- 6.1% (2012) şi 31.3% (1995)
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Ponderea surselor în structura emisiilor GES de la categoria 1A4 
“Alte sectoare”

• Cauzele principale ale acestor recalculări sunt : 

• s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ);

• pentru prima dată au fost estimate separat emisiile de GES provenite de la sursele staționare și 
mobile 1A4c „Sectorul agricultură/ silvicultură/ piscicultură”; 

• consumul de combustibili a fost reactualizat ca urmare a realocărilor realizate intre categoriile 1A3c și 
1A4a; 

• emisiile de GES provenite de la consumul uleiurilor și lubrifianților, contabilizate anterior in cadrul 
categoriei de surse 1A4, au fost realocate in cadrul categoriei de surse 2D1; 

• s-au utilizat valorile potențialului de incălzire globală (CH4 – 25 și N2O – 298).

Dinamica emisiilor de GES direct: 1A4 „Alte sectoare”
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A5 „Altele”

• Emisiile de GES direct provenite de la categoria de surse 1A5 „Altele” au inregistrat o 
tendinţă de reducere, micşorandu-se cu circa 98.5%: de la circa 115.57 kt CO2 echivalent
in 1990 pană la circa 2.27 kt CO2 echivalent in anul 2015

• In anul 1990  circa 36.5% din total proveneau de la arderea staționară a combustibililor, 
iar alte circa 63.5% de la arderea mobilă a combustibililor, către anul 2015 ponderea 
emisiilor de la arderea staționară și mobilă a combustibililor a fost aproximativ aceiași 
(50.9% și 49.1% respectiv)
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1B2 „Emisii fugitive”

1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale” s-au redus cu 30.1%: de
la 812.87 Gg CO2 echivalent în 1990, până la 568.26 Gg CO2 echivalent în
2015.
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Dinamica emisiilor de GES direct: „Transportul aviatic internaţional”

Еmisiile de GES direct provenite de la categoria de surse „Transportul aviatic
internaţional” s-au redus cu 0,05%: de la 220.9 Gg CO2 echivalent în 1990,
până la 220,6 Gg CO2 echivalent în 2015.
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Dinamica emisiilor CO2 de la arderea biomasei

Еmisiile CO2 provenite de la categoria de surse „Arderea biomasei”
s-au majorat cu circa 527.9 %: de la 229 Gg în 1990, până la 1440
Gg în 2015



• Recalculări Перерасчеты связаны: 

• с переходом на другие единицы измерения  первичных данных. Данные в ТДж  использованы 
напрямую из ТЭБ для 1993-2015. Полученные результаты  эмиссий значительно различаются  
при  этом.

• с переходом на другие коэффициенты глобального потепления (WGP100 CH4-25, N2O-298) 

• с  уточнением   расчетов для  1990  года и  уточнением распределения топлив по 
категориям, с переходом на расчеты  в ТДж  на  основе тыс.  плотных м3  для  древесины и  
из тыс. тут для сельскохозяйственных остатков. ( Использование  данных  по древесине в тыс.  плотных м3

для пересчета в ТДж  дает различия  от 11-до 34 %   в большую сторону, чем аналогичный  расчет в ТДж  на основе данных в  

тыс. тут.) 

• с уточнением для 2010-2013 общего подхода в расчетах (для этих лет   было  
несогласование  временного ряда по первичным данным)

25

Dinamica emisiilor CO2 de la arderea biomasei
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Sursele de emisie cheie
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Metodologii de evaluare

:

Categoria CISC Categoria de surse Metoda FE 

1.A.1 Industria energetică T1 D, CS

1.A.2 Industria producătoare şi construcţii T1 D, CS

1.A.3 Transportul T1 D, CS

1.A.4 Alte sectoare (comercial, administrativ, rezidenţial, agricoletc) T1 D, CS

1.A.5 Altele (transportul militar)  T1 D, CS

1.B.2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale T1 D

Memo items Transportul internaţional aviatic T2 D, CS

Memo items Emisii CO2 de la arderea biomasei T1 D, CS

Abrevieri: T1 – metodă de Nivelul 1; T2 – metodă de Nivelul 2; FE – factori de emisie; D – factori de emisie utilizaţi în mod 
implicit; CS – factori de emisie cu specific naţional. 

• Ghidul revăzut 1996 (CISC, 1997)
• Ghidul bunelor practici (CISC, 2000)
• Ghidul CISC 2006 (CISC, 2006)
• Ghidul ЕМЕР-2016

Ecuaţiile generale utilizate la calcularea emisiilor CO2 în sectorul 1 “Energetica” sunt:

Emisii CO2 = Σ (Consum de combustibili j  • Factor de conversie (TJ/unitate) • Factor de emisie a 
carbonului j (t C/TJ) – Carbon stocat • Fracţia de oxidare j • 44/12) 

Emisii non-CO2 = Σ (Consum de combustibili j • Factor de emisie j)
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Date de activitate

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

2. SA „Termoelectrica” (subdiviziunile „CET-1”, „CET-2” și „Termoservice”),

3. SA „CET-Nord”,

4. I.S. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”,

5. Ministerul Apărării, Serviciul ecologie și protecție a mediului,

6. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova,

7. Intreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”,

8. Autoritatea Aeronautică Civilă,

9. Serviciul Vamal al Republicii Moldova,

10. SA „Moldovagaz”,

11. Inspectoratul Ecologic de Stat al Republicii Moldova

12. Compania „Valiexchimp S.R.L.”
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Analiza incertitudinilor

Raportul Naţional de Inventariere 1990 – 2015:

• Incertitudinile combinate prezentate ca procent din emisiile totale de 
GES direct provenite de la sectorul 1 „Energie” au fost evaluate la circa 
3.70% (fără „Memo Items”) și 11.26% (cu „Memo Items”).

• Incertitudinile introduse in tendinţa emisiilor totale GES direct 
provenite de la sectorul 1 „Energie” au fost evaluate la circa 1.23% 
(fără „Memo Items”) și 3.55% (cu „Memo Items”).



-in conformitate cu descrierea fiecărei categorii de surse, 

-s-a efectuat colectarea informației reprezentative, 

-s-au actualizat și precizat datele de activitate;

-s-a actualizat și imbunătățit structural baza de date pentru sectorul 1 „Energie”;

-s-au actualizat și precizat factorii de emisie utilizați in mod implicit la calcularea emisiilor de GES

de la fiecare categorie de surse a sectorului 1 „Energie”; aceștia sunt disponibili in foile de lucru

in formă tabelară și se importă in foile de calcul in mod automat;

- pentru confirmarea rezultatelor finale obținute, se efectuează verificări de control al formulelor de calcul;

-pentru anii 1990-1992, la nivelul intregii țări, iar pentru teritoriul din stanga raului Nistru pentru intreaga 
perioadă de referință, datele de activitate sunt disponibile doar in unități naturale, conversia unităţilor 
naturale in unități energetice (TJ) a fost realizată prin utilizarea acelorași valori calorice;

- pentru fiecare categorie de surse sunt asigurate proceduri standard de documentare internă și au fost 
elaborate fișiere de calcul separate, identice ca structură cu tabelele de calcul și raportare de tip CRF
utilizate de țările;

- aceeaşi metodă de calcul a fost utilizată pentru intreaga perioadă analizată, la nivel de categorie de surse 
individuale;

- pentru o mai bună vizualizare a rezultatelor, in mod automat se construiesc grafice de vizualizare a 
tendinței emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel de categorii de surse individuale;

Activităţi de verificare şi control al calităţii
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- in măsura posibilităților, au fost aplicate recomandările expertului internațional 
care a realizat expertiza calității inventarului realizat in precedentul ciclu de 
inventariere (<http://clima.md/ doc.php?l=en&idc=82&id=3852>), inclusiv:

- in modul de calcul al emisiilor de GES de la arderea combustibililor fosili in sectorul 1
„Energie” datele de activitate utilizate sunt in unități energetice (TJ) ;

- in 1A1 s-a realizat dezagregarea in 3 subcategorii;

- in cazul categoriilor 1A3 şi 1A4 s-a realizat calcularea emisiilor de GES pentru cate 
o subcategorie adițională;

- baza de date pentru sectorul 1 „Energie” a fost modificată după modelul tabelelor 
CRF utilizate de țările din Anexa I, devenind mult mai facilă in utilizare;

-pentru fiecare categorie de surse in care au fost identificate probleme, s-a realizat o
verificare adițională a surselor datelor de activitate, respectiv s-au actualizat șirurile 
datelor de activitate;

-pentru unele categorii de surse (spre exemplu, 1A3c), in Balanțele Energetice ale 
Republicii Moldova datele de activitate asociate cu consumul de combustibili 
prezentate in unități naturale au valori nule, pe cand in secțiunile in care informația 
este prezentată in unități energetice (TJ) informația numerică este inclusă.

Activităţi de verificare şi control al calităţii



Impactul recalculărilor pentru perioada 1990-2015

• la evaluarea emisiilor de GES s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ)
• in 1A1a, emisiile au fost calculate pentru trei subcategorii; 
• in 1A5, emisiile de GES au fost calculate pentru două subcategorii: 1A5a Staționar și 1A5b Mobil;
• in cazul categoriilor 1A3 şi 1A4, emisiile de GES au fost calculate pentru cate o subcategorie
adițională;
• in cazul categoriilor 1A3b și 1A3c, s-au considerat pentru prima oară datele de activitate (identificate 
in mod indirect in baza consumului specific pe cap de locuitor) ce țin de consumul de motorină și benzină 
pe teritoriul din stanga raului Nistru;
• s-a modificat formula de distribuție a consumului de motorină pentru transportul agricol:
pentru deplasarea pe drumuri naționale și pe terenurile agricole; s-a aplicat următoarea distribuție: pentru 
1990 – 30% și 70%, pentru 1991 – 20% și 80%, pentru 1992 – 15% și 85%; iar pentru perioada 1993-
2015 s-a păstrat formula de distribuție: 10% și 90%;
• pentru a transfera emisiile de GES direct in CO2 echivalent, in actualul ciclu de inventariere s-au utilizat 
valorile potențialului de incălzire globală pentru 100 de ani disponibile in Raportul de evaluare 4 
IPCC (AR4).

In comparație cu rezultatele inregistrate in Primul Raport Bienal Actualizat al Republicii Moldova către 
CONUSC, modificările intreprinse in actualul ciclu de inventariere au rezultat intr-o tendință ușoară de majorare 
a emisiilor de GES direct in perioada 1990- 2013 (cu excepția anilor 1992 și 1993), acestea variind de la 
minimum 0.3% in 1990 pană la maximum 3.6% in 2007.
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Impactul recalculărilor pentru perioada 1990-2015



34

Categoria 
CISC

Categoria de surse CO2 CH4 N2O

1.A.1 Industria energetică X X X

1.A.2 Industria producătoare şi construcţii X X X

1.A.3 Transportul X X X

1.A.4 Alte sectoare (comercial, instituţional, rezidenţial, agricol, piscicol) X X X

1.A.5 Altele (alte lucrări şi necesităţi, inclusiv transportul militar)  X X X

1.B.1 Emisii fugitive de la extragerea cărbunelui NO NO NO

1.B.2 Emisii fugitive de la ţiţei şi gaze naturale X X X

Memo items Transportul internaţional X X X

Memo items Emisii CO2 de la arderea biomasei X X X

Abrevieri: X – categorii de surse incluse în inventar; NO – nu se produc. 

Integritatea inventarului 

În cadrul actualului ciclu de inventariere s-au evaluat emisiile de GES
provenite de la 8 categorii de surse în cadrul sectorului 1 „Energetica”.
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- Переход на использование коэффициентов выбросов для газов
косвенного действия по Руководству ЕМЕР-2016;

- Переход на использование ежегодных теплотворных
коэффициентов по природному газу для всех секторов;

- Восстановление временных рядов для пропусков по методологии
МГЭИК-2006 для ряда топлив и категорий;

- Переход на использование методов более высокого уровня для
секторов 1А1, 1А3, 1В2, международной авиации;

- Выполнение оценки потребления топлив косвенными методами
для более полного учета левобережного региона для
транспортного сектора и других секторов;

- Совершенствование авторских расчетных таблиц, разработка
дополнительных программных средств для удобства работы с
ТЭБ, и для получения итоговых сумм по всем категориям;

- Поиск и привлечение дополнительных источников информации;
- Выполнение необходимых исследовательских работ для

улучшения качества инвентаризации;

Направления  деятельности  по дальнейшему совершенствованию 
Инвентаря (планируемые улучшения)
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CONTACTE:

E-mail: elena-bicova@mail.ru

GSM: 079 057 934 22 
58, 079 799 512



Вспомогательные  слайды
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A3 „Transporturi”

Au rezultat intr-o tendință de majorare a emisiilor de GES direct in perioada anilor 
1990-2015, aceasta variind intre o creștere minimală cu 3.9% in anul 2003 și o 
creștere maximală cu 24.7% in anul 1991. 



• Cauzele principale ale acestor recalculări sunt: 

• s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ; 

• pentru prima dată Raportul Naţional de Inventariere 1990 - 2015 au fost estimate emisiile 
de GES provenite de la categoria 1A3b pentru teritoriul de pe malul stang al raului Nistru 
(cantitățile de motorină și benzină consumate au fost calculate in mod indirect in baza
consumului specific pe cap de locuitor caracteristic populației de pe malul drept al raului 
Nistru);

• emisiile  de la categoria 1A3c au fost calculate in baza datelor de activitate disponibile in 
Balanțele Energetice ale RM (in ciclurile precedente de inventariere emisiile respective erau calculate in 

baza datelor de activitate oferite de către IS „Calea Ferată din Moldova”); 

• emisiile de GES provenite de la consumul cărbunelui și păcurii in 1A3c, au fost realocate 
1A4a; 

• emisiile de GES provenite de la consumul uleiurilor și lubrifianților, contabilizate anterior
in 1A3,  au fost realocate in 2D1; 

• consumul de combustibili (benzină, gaze lichefiate, motorină, kerosen și lubrifianți și uleiuri) 
alocat in Balanțele Energetice ale RM in categoria „Alte transporturi”, neconsiderat in 
ciclurile de inventariere precedente, a fost alocat către categoria 1A3b; 

• pentru a transfera emisiile de GES direct in CO2 echivalent  s-au utilizat valorile 
potențialului de incălzire globală pentru 100 de ani (GWP100) disponibile in Raportul de 
evaluare 4 IPCC (AR4) (CH4 – 25 și N2O – 298)
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1A3 „Transporturi” - Recalculări



Recalculări

1)s-au utilizat date de activitate exprimate in unități energetice (TJ); 

2)pentru prima dată au fost estimate separat emisiile de GES provenite de la sursele staționare și mobile in cadrul 
categoriei 1A5 „Altele”:

1A5a Stationary – Ardere staţionară - toate tipurile, cu excepția motorinei, benzinei, combustibile avia și lubrifianţi;

1A5bi Mobile (Аviation component) – Ardere mobilă (component aviatică) - combustibile pentru aviație;

1A5bi Mobile (Other) – Ardere mobilă (Altele) - motorină și benzină.

3)emisiile de GES provenite de la consumul uleiurilor și lubrifianților in 1A5, au fost realocate in cadrul categoriei de surse
2D1; 

4)pentru a transfera emisiile de GES direct in CO2 echivalent, s-au utilizat valorile potențialului de incălzire globală pentru 
100 de ani (GWP100) disponibile in Raportul de evaluare 4 IPCC (AR4) (CH4 – 25 și N2O – 298)
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A5 „Altele”
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1A5 „Altele”
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1B2 „Emisii fugitive”
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1B2 „Emisii fugitive”



• Recalculări

• Перерасчеты были предприняты в связи с уточнениями в распределении  
первичных данных по категориям сектора 1В2 с учетом  структуры  
программного комплекса IPCC-2006  V2.17; 

• c исключением   строк, связанных с  заполнением строк «Flaring»  в секторах 
нефти и газа; 

• с заполнением  дополнительных строк по учету выбросов  от газовых скважин; 

• с заполнением  новой категории 1.B.2.a.iii.4 Refining (oil)  для СН4. 

• Полученные  величины эмиссий при перерасчетах в данном цикле 
инвентаризации отличаются от  количеств, полученных в предыдущем цикле,на 
величину в диапазоне 0,01-1,23%
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Dinamica emisiilor de GES direct: 1B2 „Emisii fugitive”



• Recalculările la această categorie sunt realizate datorită elaborării tabelului de conformitate a 
aeronavelor în Republica Moldova și a tipurilor de aeronave reprezentative din tabelul 3.6.9 al 
Ghidului CISC 2006 „Ardere mobilă”, datorită cărora au fost specificaţi factorii de emisie pentru un 
şir de aeronave.

• Перерасчеты  по  данной категории  выполнены в связи  с разработкой таблицы 
соответсвия  самолетов в РМ и репрезентативных типов  самолетов по  таблице 3.6.9 Ghidul 
CISC 2006, «Mobile combustion», в связи с чем были уточнены коэффициенты выбросов для 
ряда самолетов.

45

Dinamica emisiilor de GES direct: „Transportul aviatic internaţional”
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Dinamica emisiilor de GES direct: „Transportul aviatic internaţional”
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• Recalculări Перерасчеты связаны: 

• с переходом на другие единицы измерения  первичных данных. Данные в ТДж  использованы 
напрямую из ТЭБ для 1993-2015. Полученные результаты  эмиссий значительно различаются  
при  этом.

• с переходом на другие коэффициенты глобального потепления (WGP100 CH4-25, N2O-298) 

• с  уточнением   расчетов для  1990  года и  уточнением распределения топлив по 
категориям, с переходом на расчеты  в ТДж  на  основе тыс.  плотных м3  для  древесины и  
из тыс. тут для сельскохозяйственных остатков. ( Использование  данных  по древесине в тыс.  плотных м3

для пересчета в ТДж  дает различия  от 11-до 34 %   в большую сторону, чем аналогичный  расчет в ТДж  на основе данных в  

тыс. тут.) 

• с уточнением для 2010-2013 общего подхода в расчетах (для этих лет   было  
несогласование  временного ряда по первичным данным)

48

Dinamica emisiilor CO2 de la arderea biomasei
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