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Descriere succintă a sectorului 2

 Sectorul 2 „Procese industriale și utilizarea produselor” include emisiile de GES 
generate direct din activitățile industriale non-energetice;

 În RM categoriile de surse monitorizate în cadrul sectorului 2 sunt:
❖ 2A „Industria produselor minerale” (2A1 „Producerea cimentului”, 2A2 „Producerea 

varului”, 2A3 „Producerea sticlei”, 2A4 „Alte utilizări de proces a carbonaților” [2A4a 
„Ceramică”, 2A4b „Altă utilizare a sodei calcinate”]);

❖ 2B „Industria chimică” (2B10 „Altele” [producerea polietilenei, rășinilor sintetice 
ABS și polistirenilor]);

❖ 2C „Industria metalurgică” (2C1 „Producerea fontei și oțelului”);
❖ 2D „Produse non-energetice din combustibili fosili și utilizarea solvenților” (2D1 

„Utilizarea lubrifianților”, 2D2 „Utilizarea parafinelor”, 2D3 „Utilizarea solvenților”
❖ 2F „Utilizarea substanțelor alternative SDO” (2F1 „Echipament frigorific și de 

condiționare a aerului”, 2F2 „Spume expandate”, 2F4 „Aerosoli presurizați dozați”);
❖ 2G „Producerea și utilizarea altor produse” (2G1 „Echipament electric”, 2G3 

„Utilizarea N2O în aplicații medicale”, 2G4 „Altele”(arderea tutunului, utilizarea 
încălțămintei) .

❖ 2H „Alte produceri” (2H2 „Industria alimentară și a băuturilor alcoolice).



Ponderea GES în structura emisiilor totale 
naționale de GES în anii 1990 și 2015 
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Ponderea sectoarelor în structura emisiilor 
totale naționale de GES în anii 1990 și 2015 
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Dinamica emisiilor

 În anul 2015, sectorul 2 a avut o pondere de 
circa 5.7% din emisiile totale naționale de 
GES, fiind o sursă relevantă a acestora în RM. 

 Sectorul 2 a reprezentat o sursă importantă a 

emisiilor naționale de CO2 (6.4% din totalul 
național), N2O și a emisiilor de gaze 
fluorurate (HFC, PFC și SF6). 



Tendințe în emisiile de GES
În 1990-2015, dinamica emisiilor de la sectorul 2 a înregistrat o tendință de 
diminuare, micșorându-se cu  circa 49.7%, de la 1.581 Mt CO2 echivalent 
înregistrate în 1990 până la 0.795 Mt CO2 echivalent în 2015, în principal 
datorită reducerii producției industriale, în special a produselor minerale 
(ex., producția de clincher s-a redus cu 53.9%; producția de var – cu 
90.6%; producția de sticlă – cu 31.0%; producția de cărămidă – cu 80.1%; 
consumul de sodă calcinată – cu 48.3%), producției de oțel – cu 39.5%, 
producției de laminate – cu 48.1% și solvenți (ex. consumul lubrifianților s-a 
redus cu 79.5%, iar cel al parafinelor cu 78.9%), etc.
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Tendințe în emisiile de GES

 În anul 1990, în sectorul 2 au fost înregistrate doar emisii de 
CO2 și N2O, pe când în anul 2015, gazele cu efect de seră direct 
au avut următoarea pondere în structura emisiilor totale de GES 
provenite din sectorul respectiv: 

 CO2 – 77.3%, HFC – 22.6%, PFC – 0.005%, SF6 - 0.133%.
 Categoriile 2A „Industria produselor minerale”, 2D „Produse non-

energetice din combustibili și utilizarea solvenților”, 2F „Utilizarea 
alternativelor pentru SDO”  reprezintă sursele majore ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră direct în cadrul 
sectorului 2 , cu ponderi variind între minimum 64.1% (2015) și 
maximum 84.3% (1991), între minimum 6.3% (2008) și 
maximum 18.9% (1992), respectiv între minimum 1.0% (1995) și 
maximum 22.6% (2015) din total.

 Ponderea categoriei 2F denotă o tendință de majorare 
semnificativă.  



Tendințe în emisiile de GES la nivel sectorial: 1990-2015
2A „Industria produselor minerale”;

2C „Industria metalurgică; 2D “Produse non-energetice din combustibili fosili și 

utilizarea solvenților”; 2F „Utilizarea substanțelor alternative SDO”; 2G ”Producerea și 

utilizarea altor produse”.
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Ponderea categoriilor de surse în cadrul 
emisiilor totale sectoriale în 1990 (11)

și 2015 (13)
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Sursele de emisie-cheie
Categoria 

IPCC
GES Categoria de surse Surse cheie

2A1 CO2 Producerea cimentului Da (L, T)

2A2 CO2 Producerea varului Da (T)

2A3 CO2 Producerea sticlei Nu

2A4 CO2 Alte utilizări de proces a carbonaților Nu

2C1 CO2 Producerea fontei și oțelului Nu

2D1 CO2 Utilizarea lubrifianților Nu

2D2 CO2 Utilizarea parafinelor Nu

2D3 CO2 Utilizarea solvenților Da (L, T)

2D4 CO2 Altele (utilizarea catalizatorilor pe bază de uree) Nu

2F1 HFC Echipament frigorific și de condiționare a aerului Da (L)

2F2 HFC Spume expandate Da (L)

2F4 HFC Aerosoli presurizați dozați Nu

2G1 PFC Echipament electric Nu

2G1 SF6 Echipament electric Nu

2G3 N2O Utilizarea N2O în aplicații medicale Nu

2G4 CO2 Utilizarea altor produse (arderea tutunului și utilizarea încălțămintei) Nu



Metodologii aplicate
 Pentru categoriile de surse 2A, 2C, 2D, 2F, 2G și 2H s-au utilizat metode de evaluare de Rangul 1 și 

factori de emisie utilizați în mod implicit, de asemenea și metode de evaluare de Rangul 2 și factori 
de emisie cu specific național. 

 Abrevieri: T1 – metodă de Rangul 1 (engl.: Tier 1); T2 – metodă de Rangul 2 (engl.: Tier 2); CS – cu 
specific național (engl.: Country Specific); D – utilizate în mod implicit (engl.: Default); NA – neaplicabil 
(engl.: Not Applicable); NO – nu au loc (engl.: Not Occurring).

Categoria 

IPCC
Categoria de surse

CO2 N2O HFC PFC SF6

Metoda FE Metoda FE Metoda FE Metoda FE Metoda FE

2A
Industria produselor 

minerale
T2, T1 CS, D NA NA NA NA NA NA NA NA

2B Industria chimică NO NO NO NO NA NA NA NA NA NA

2C Industria metalurgică T2 CS, D NA NA NA NA NA NA NO NO

2D

Produse non-energetice 

din combustibili fosili 

și utilizarea solvenților

T2, T1 D NO NO NA NA NA NA NA NA

2E Industria electronică NA NA NA NA NA NA NO NO NO NO

2F
Utilizarea substanțelor 

alternative SDO
NA NA NA NA T2, T1 CS, D NO NO NO NO

2G 
Producerea și utilizarea 

altor produse
T2, T1 D T1 D NA NA T1 D T1 D

2H Alte produceri NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA



Evaluarea incertitudinilor și 
stabilitatea în timp

 Incertitudinile combinate prezentate ca procent 
din emisiile totale de GES direct provenite de la 
sectorul 2 au fost evaluate la circa ±8.81%.

 Incertitudinile introduse în tendința emisiilor 
totale de GES direct provenite de la acest sector 
au fost evaluate la circa ±4.72%.

 În vederea asigurării stabilității în timp a 
rezultatelor obținute, aceeași metodologie a fost 
utilizată pentru întreaga perioadă de studiu în 
conformitate cu practicile durabile aplicate la 
inventarierea emisiilor de GES.



Asigurarea calității și controlul 
calității

 Pentru fiecare categorie de surse s-a completat un formular 
standard de verificare și control al calității categoriilor de 
surse individuale, conform metodologiei de evaluare de 
Rangul 1. 

 Datele de activitate și metodele utilizate la evaluarea 
emisiilor de GES provenite de la sectorul 2 sunt 
documentate și arhivate, atât pe suport de hârtie, cât și în 
format electronic.

 Pentru identificarea erorilor ce țin de introducerea datelor, 
celor ce țin de procesul de evaluare a emisiilor de GES, în 
permanență sunt efectuate proceduri de verificare și control 
al calității datelor utilizate și factorilor de emisie aplicați.

 La evaluarea emisiilor de GES au fost utilizate date de 
activitate și factori naționali de emisie din surse de referință 
oficiale. 



Recalculări
 Recalculările emisiilor de la sectorul 2 s-au efectuat utilizând setul

reactualizat al datelor de activitate disponibile în Anuarele Statistice ale 
unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și cele ale RM, 
precum și în Rapoartele Statistice PRODMOLD-A „Producția în 
expresie naturală total pe republica, pe tipuri de produse în anii 2005-
2015”; 

 S-au utilizat metodologiile de calcul și factorii de emisie conform Ghidului 
EMEP/EEA pentru inventarierea emisiilor din atmosferă (2016).

 De asemenea, pentru a transfera emisiile de GES direct în CO2 echivalent, 
în actualul ciclu de inventariere s-au utilizat valorile potențialului de 
încălzire globală pentru 100 ani disponibile în Raportul de evaluare 4 
IPCC, în defavoarea valorilor GWP100 din Raportul de evaluare 2 IPCC. 

 În comparație cu rezultatele înregistrate în BUR1, modificările întreprinse 
în actualul ciclu de inventariere au rezultat într-o tendință de reducere a 
emisiilor de GES direct în perioada 1990-1997, acestea variind de la 
minimum 0.8% în 1993, până la maximum 29.0% în 1992, respectiv într-
o tendință de majorare a emisiilor de GES direct în perioada 1998-2013, 
acestea variind de la minimum 3.5% în 2007, până la maximum 23.8% în 
2001. 



Integritatea inventarului

Codul 

categoriei 
Denumirea categoriei de surse CO2 N2O HFC PFC SF6

2A Industria produselor minerale X NO NA NA NA

2B Industria chimică NO NO NA NA NA

2C Industria metalurgică X NO NA NA NO

2D
Produse non-energetice din combustibili fosili și 

utilizarea solvenților
X NO NA NA NA

2E Industria electronică NA NA NA NO NO

2F Utilizarea substanțelor alternative SDO NA NA X NA NA

2G Producerea și utilizarea altor produse X X NA X X

2H Alte produceri NO NO NA NA NA

Prezentul inventar acoperă emisiile de GES provenite de la 7 categorii de 
surse din cele 8 care sunt monitorizate în cadrul Sectorului 2. 



Ameliorări planificate

 Includerea activităților de precizare a datelor de activitate utilizate la 
evaluarea emisiilor de GES provenite de la categoriile 2A și 2C
pentru perioada 1990-2004 (pînă în anul 2004 în RM a fost utilizat 
un clasificator al producției industriale din perioada fostei URSS, 
clasificatorul ”PRODMOLD” fiind implementat doar începând cu anul 
2004, respectiv există informații detaliate privind producția 
industrială colectate prin Rapoartele statistice PRODMOLD-A 
”Producția în expresie naturală total pe republică, pe tipuri de 
produse” doar pentru perioada 2005-2015). 

 Pentru categoria 2C1 „Producerea fontei și oțelului” - ameliorările 
posibile - precizarea datelor de activitate privind consumul specific 
de materii prime per tonă de producție, precum și consumul specific 
de electrozi per tonă de oțel produsă la întreprinderile de profil din 
Republica Moldova. Astfel, odată cu disponibilitatea unor noi 
informații cu specific național, incertitudinile asociate cu emisiile de 
GES de la această categorie ar putea fi reduse în următoarele cicluri 
de inventariere. 



Ameliorări planificate

 Pentru categoria 2D „Produse non-energetice din 
combustibili fosili și utilizarea solvenților” – includerea 
activităților de precizare a datelor de activitate utilizate la 
evaluarea emisiilor pentru perioada 1990-2015. 

 Pentru categoria 2F „Utilizarea substanțelor alternative SDO” 
– includerea activităților de fortificare a capacităților prin 
instituirea unui sistem informațional on-line pentru colectarea 
datelor de activitate de la importatori și companiile de servicii 
privind importul, utilizarea, scoaterea din uz și reciclarea 
freonilor și echipamentelor ce conțin agenți frigorifici. 
 Acest sistem informațional va oferi Oficiilor ”Ozon” și 

”Schimbarea Climei” date de activitate de o mai mare 
precizie, care potențial ar putea contribui la reducerea 
incertitudinilor în evaluarea emisiilor de GES provenite de 
la categoria 2F în Republica Moldova.



Ameliorări planificate

 Pentru categoriile 2G “Producerea și utilizarea altor 
produse” și 2H2 „Industria alimentară și a băuturilor 
alcoolice” – includerea activităților de precizare a datelor de 
activitate utilizate la evaluarea emisiilor de GES pentru 
perioada 1990-2015. 

 De asemenea, în cazul colectării datelor de activitate privind 
consumul articolelor pentru focuri de artificii  (codul mărfii: 
3604 10 000 – rachete de semnalizare sau contra grindinei 
și similare, petarde și alte articole pirotehnice, precum și 
codul: 3604 90 000 – alte articole pentru focuri de artificii), 
ar trebui de evaluat adițional și emisiile de GES de la sursa 
de emisii respectivă (SNAP 060601).
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