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SECTORUL 5 „DEŞEURI” 

Sectorul 5 „Deșeuri” include emisiile de gaze cu 

efect de seră direct (CO2, CH4 și N2O) provenite de 

la activitățile de gestionare a deșeurilor menajere 

solide, deșeurilor industriale, incinerarea și arderea 

în aer liber a deșeurilor și de la tratarea și 
evacuarea apelor uzate.

Metodologii aplicate:

 Ghidul IPCC 2006, metoda de descompunere de 

ordinul întâi (FOD), realizată prin abordarea  

metodologice alternative – de Rangul 1-3.



CATEGORII DE SURSE

 Depozite de deşeuri menajere solide (categoria de surse 

5A)
◦ Administrate  

◦ Neadministrate – adânci (> 5m)

◦ Neadministrate – puţin adânci (< 5m)

◦ Depozite necategorizate 

 Incinerarea deşeurilor (categoria de surse 5C)

 Tratarea apelor uzate (categoria de surse 5D)
◦ Staţii de epurare a apelor uzate, acumulatoare de ape uzate

◦ Câmpuri pentru depozitarea nămolurilor

◦ Nămoluri din dejecţii umane



TENDINŢE ÎN EMISIILE DE GES -

SECTORUL 5 „DEŞEURI”, 1990-2015

• Tendință de descreștere, reducându-se de la circa 

1977.71 kt CO2 echivalent în anul 1990 până la 

circa 1538.66 kt CO2 echivalent în anul 2015, ca 

urmare a declinului economic înregistrat în RM 

în perioada de tranziție la economia de piață. 

• Creșterea economică din ultimii 15 ani a condus 

la un nivel mai ridicat al bunăstării populației, 

iar din sporirea consumului rezultă și o 

capacitate mai mare de generare a deșeurilor. 

• Toate acestea au contribuit la apariția unei 

tendințe lente de majorare a emisiilor de GES 

direct de la sectorul 5 „Deșeuri” începând cu anul 

2005.



TENDINȚA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE 

SERĂ DIRECT PROVENITE DE LA SECTORUL 

„DEȘEURI” ÎN PERIOADA 1990-2015
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TENDINŢE ÎN EMISIILE DE GES - SECTORUL   5 

„DEŞEURI”, 1990-2015

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

5A 5C 5D



PONDEREA SECTOARELOR ÎN 

STRUCTURA EMISIILOR NAȚIONALE

1. Energie; 

79,8%

2. Procese 

industriale și 
utilizarea 

produselor; 

3,6%

3. 

Agricultura; 

12,0%

4. LULUCF / 

FTSCFTS; 

-13,4%

5. Deșeuri; 

4,6% 1990

1. Energie

68,1%

2. Procese 

industriale și 
utilizarea 

produselor; 

5,7%

3. 

Agricultura; 

15,2%

4. LULUCF / 

FTSCFTS;

-20,4%

5. Deșeuri; 

11,0%

2015



CATEGORIILE DE EMISIE CHEIE 

Categoria 

IPCC
GES Categoria de surse

Categorii

-cheie

5A CH4 Depozitarea deșeurilor solide Da (L, T)

5C CO2

Incinerarea și arderea în aer 

liber a deșeurilor
Nu

5C CH4

Incinerarea și arderea în aer 

liber a deșeurilor
Nu

5C N2O
Incinerarea și arderea în aer 

liber a deșeurilor
Nu

5D CH4

Tratarea și evacuarea apelor 

reziduale
Da (L)

5D N2O
Tratarea și evacuarea apelor 

reziduale (dejecții umane)
Nu



METODOLOGII DE EVALUARE

Abrevieri:

T1 – metodă de Nivelul 1;

T2 – metodă de Nivelul 2;

CS – cu specific naţional;

D – utilizate în mod implicit;

NA – ne-aplicabil (engl.: Not Applicable);

NO – nu se produc (engl.: Not Occurring)

Categoria 

IPCC
Categoria de surse

CO2 CH4 N2O

Metoda FE Metoda FE Metoda FE 

5A
Depozitarea deșeurilor 

solide
NA NA T3 D, CS NA NA

5C

Incinerarea și arderea 

în aer liber a 

deșeurilor

T1 D, CS T1 D, CS T1 D

5D
Tratarea și evacuarea 

apelor reziduale
NA NA T1 D, CS T1 D



DATE DE ACTIVITATE
1
1

 Surse statistice oficiale: Anuarele Statistice ale RM şi
cele ale UATSN;

 Rapoarte şi forme statistice sectoriale (F-2 „Deşeuri”,
Nr. 2–gc „Salubrizarea localităţilor urbane”, „Transport
special auto”);

 Scrisori recepţionate din partea Biroului Naţional de
Statistică;

 Informaţii recepţionate direct de la întreprinderi: Î.M.
„Autosalubritate”;

 Acte legislative (Государственная программа
развития сферы обращения с твёрдыми бытовыми и
производственными отходами на территории ПМР);

 Literatura ştiinţifică de specialitate;
 Surse de date internaţionale (ex.: Baza de date

electronică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
Alimentaţiei şi Agricultură).



DEPOZITAREA DEȘEURILOR 

SOLIDE (CATEGORIA DE SURSE 5A)

 În anul 2015 suprafața depozitelor

administrate de DMS constituia doar circa

170.7 ha (BNS, 2016), prin urmare alte circa

1059 de ha erau ocupate de așa-zisele

„gunoiști” din zonele rurale ale țării.

Din cele circa 1158 depozite din țară, circa

3/4 nu corespund cerințelor sanitare și
ecologice, respectiv nu este cunoscut nici

volumul deșeurilor menajere, acumulate din

momentul funcționării acestora.



COMPOZIŢIA MORFOLOGICĂ A DMS ÎN ANUL 2016

Categoria și tipul deșeurilor

Compoziția morfologică a deșeurilor municipale ,  

%

Chişinău Căușeni Strășeni
Media pe 

țară

Deșeuri 

reciclabile

Hârtie, carton 6.5 8.0 15.8 10.1

Sticlă 5.5 6.0 5.7 5.7

Mase plastice 7.0 14.2 12.8 11.3

Metale și nemetale 1.5 1.8 1.5 1.6

Deșeuri 

organice

Resturi alimentare 26.4 33.6 29.2 29.7

Deșeuri fitotehnice 19.5 11.8 16.3 15.9

Textile 2.9 0.3 1.3 1.5

Încălțăminte 0.1 0.8 0.3 0.4

Deșeuri 

voluminoase 

Mobilier 2.0 0.0 0.0 0.7

Echipament electric și 

electronic
0.3 0.5 0.0 0.3

Alte deșeuri

Lemn 1.7 0.2 0.0 0.6

Deșeuri de construcții și 

demolare
26.6 22.8 17.0 22.1



COTA DEŞEURILOR BIODEGRADABILE ÎN DMS

 Compoziţia morfologică a DMS reflectă gradul de dezvoltare a 
societăţii şi modul de consum al produselor şi bunurilor materiale.
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TENDINŢE ÎN DEPOZITAREA DEŞEURILE ÎN 

PERIOADA 1985-2015
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INCINERAREA ȘI ARDEREA ÎN AER LIBER A 

DEȘEURILOR - CATEGORIA DE SURSE 5C 

 Incinerarea și arderea în aer liber a deșeurilor sunt surse ale 

emisiilor de GES direct (CO2, CH4 și N2O) și indirect (NOx, 

CO, COVNM și SO2). 

 Arderea intenționată a deșeurilor pe teritoriul  depozitelor de 

deșeuri solide este o practică de management a deșeurilor 

solide în unele țări în curs de dezvoltare.

 Emisiile provenite de la această practică și cele de la 

incendiile accidentale pe teritoriul  depozitelor de deșeuri 

solide urmează a fi estimate și raportate în conformitate cu 

metodologia de calcul a emisiilor provenite de la arderea în aer 

liber a deșeurilor solide. 

 În cadrul categoriei de surse 5C ”Incinerarea și arderea în aer 

liber a deșeurilor” au fost evaluate emisiile de CO2, CH4 și N2O 

provenite din arderea în aer liber a deșeurilor menajere și 
medicale.   



METODOLOGII APLICATE, FACTORI DE 

EMISIE ȘI DATE DE ACTIVITATE

Cantitatea de deșeuri arse în aer liber anual a fost 

estimată cu ajutorul ecuației 5.7 din Ghidul IPCC 2006

MSWB = P • P frac• MSWP • B frac• 365 • 10-6

Unde:

MSWB = cantitatea totală de deșeuri municipale solide arse în aer 

liber, mii tone/an;

P = populația, locuitori; 

Pfrac = ponderea populației care arde deșeuri în aer liber (fracție);

MSWP = generarea deșeurilor pe cap de locuitor, kg 

deșeuri/locuitor/zi;

Bfrac = ponderea cantității de deșeuri arse, din cantitatea totală de 

deșeuri tratate (fracție);

365 = numărul de zile pe an

10-6 = factorul de conversie din kg în mii tone.



CANTITATEA TOTALĂ DE DEȘEURI MUNICIPALE 

ARSE

MSWB = MSWB rural + MSWB urban

unde:

MSWB rural RM (mii tone) = P rural (locuitori) • 0.5 kg/capita/zi • 

0.20 • 365 • 10-6

MSWB urban RM (mii tone) = P urban (locuitori) • 0.9 kg/capita/zi • 

0.15 • 365 • 10-6

Estimarea emisiilor CO2 provenite de la incinerarea și 
arderea în aer liber a deșeurilor a fost realizată în 

conformitate cu ecuația 5.1 din Ghidul IPCC 2006 (Vol. 5, 

Cap. 5, pag. 5.7): 



ESTIMAREA EMISIILOR CO2 PROVENITE DE LA 

INCINERAREA ȘI ARDEREA ÎN AER LIBER A 

DEȘEURILOR 

Emisii CO2 = Σi (SWi • dmi • CFi • FCFi • OFi)•44/12

unde: 

Emisii CO2 = emisii CO2 în anul de inventariere, mii tone / an; 

SWi = cantitatea totală de deșeuri solide de tipul i (masă umedă) incinerată 

sau arsă în aer liber, mii tone / an; 

dmi = conținutul de substanță uscată în deșeurile solide (masă umedă) 

incinerate sau arse în aer liber (fracție); 

CFi = fracția carbonului în substanța uscată (conținutul total de carbon) 

(valorile utilizate în mod implicit); 

FCFi = fracția carbonului fosil în carbonul total (valorile utilizate în mod 

implicit; 

OFi = factorul de oxidare (fracție); 

44/12 = raportul greutății moleculare CO2/C, utilizat la conversia C în CO2. 

i = tipul deșeurilor incinerate / arse în aer liber, specificate după cum 

urmează: DMS/MSW – deșeuri municipale solide DSI/ISW: deșeuri solide 

industriale; NC/SS: nămolurile de canalizare; DP/HW: deșeuri periculoase; 

DM/CW: deșeuri medicale, altele (de specificat). 



CALCULAREA EMISIILOR DE METAN DE LA 

INCINERAREA SAU ARDEREA ÎN AER LIBER A 

DEȘEURILOR 

Emisii CH4 = Σi (IWi • EFi) •10-6

unde: 

Emisii CH4 = emisii CH4 în anul inventarierii, mii tone / an; 

IWi = cantitatea de deșeuri solide de tip i incinerată sau arsă 

în aer liber, mii tone / an; 

EFi = factor de emisie, kg CH4 / mii tone deșeuri de tipul i;

10-6 = factor de conversie, din kilograme în mii tone; 

i = tipul deșeurilor incinerate / arse în aer liber, specificate 

după cum urmează: DMS/MSW – deșeuri municipale solide; 

DSI/ISW: deșeuri solide industriale; DP/HW: deșeuri 

periculoase; DM/CW: deșeuri medicale, NC/SS: nămolurile de 

canalizare; altele (de specificat). 



CALCULAREA EMISIILOR DE PROTOXID DE 

AZOT PROVENITE DE LA INCINERAREA SAU 

ARDEREA ÎN AER LIBER A DEȘEURILOR 

Emisii N2O  = Σi (IWi • EFi) • 10-6

unde: 

Emisii N2O = emisii N2O în anul inventarierii, mii tone / an; 

IWi = cantitatea de deșeuri solide de tip i incinerată sau arsă în 

aer liber, mii tone / an; 

EFi = factor de emisie, kg N2O / mii tone deșeuri (valoarea 

utilizată în mod implicit, 0.15 kg N2O/tonă DMS, este disponibile 

în Ghidul IPCC 2006, Vol. 5, Cap. 5, Tabelul 5.6, pag. 5.22);

10-6 = factor de conversie, din kilograme în mii tone; 

i = tipul deșeurilor incinerate / arse în aer liber, specificate după 

cum urmează: DMS/MSW – deșeuri municipale solide; DSI/ISW: 

deșeuri solide industriale; DP/HW: deșeuri periculoase; DM/CW: 

deșeuri medicale, NC/SS: nămolurile de canalizare; altele (de 

specificat). 



AMELIORĂRI PLANIFICATE – 5A 
 O nouă abordare a problemelor de mediu, este în conformitate cu

angajamentele ţării în cadrul convenţiilor şi acordurilor internaţionale
ratificate:

 printre priorităţile de bază se punctează şi necesitatea promovării unei
evidenţe statistice privind deşeurile generate, criteriul de bază fiind
relevanţa şi comparabilitatea acesteia între statele membre.

 managementul deşeurilor urmează a fi restructurat esenţial conform
legislaţiei EU mediu, reprezentând astfel un model eficient de
colaborare interstatală.

 se transpune Directiva cadru deşeuri, 12/2006/CEE, urmează a fi
aprobată elaborat proiectul Legii privind managementul deşeurilor.

 este oportună transpunerea Deciziei Comisiei 2000/532/CE privind lista
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, va contribui la
perfecţionarea evidenţei statisticii naţionale în domeniul gestionării
deşeurilor conform cerinţelor UE şi va permite onorarea angajamentelor
asumate de RM la ratificarea tratatelor internaţionale.

 se preconizează îmbunătăţirea calităţii datelor de activitate ce ţin de
volumul de generare şi depozitare a deşeurile menajere solide şi celor
industriale.

 se prevede promovarea și implementarea sistemelor de colectare
selectivă în toate localitățile atât în sectorul casnic, cât și în cel de
producție, precum şi a facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
dezvoltarea capacităţilor de eliminare a deşeurilor municipale prin
construcția a 7 depozite de DMS la nivel regional și a 2 stații pentru
tratarea mecanico-biologică.



TRATAREA ȘI EVACUAREA APELOR REZIDUALE 

- CATEGORIA DE SURSE 5D 

 Ghidul IPCC 2006, Rangul 1, fiind realizat în câteva etape:

 Etapa I: Estimarea cantității totale de carbon organic 

degradabil în apele reziduale (TOW).

 Etapa II: Selectarea sistemelor de tratare și căilor de 

evacuare a apelor reziduale.  

 Etapa III: Evaluarea emisiilor totale de metan de la 

tratarea și evacuarea apelor reziduale.

 Metodologia disponibilă în Ghidul IPCC 2006 presupune 

determinarea cantității de substanțe organice în apele 

reziduale generate de toate gospodăriile casnice, indiferent 

dacă sunt sau nu conectate la sistemul de canalizare. 

Valoarea acestui indice este influențată, în special, de 

numărul populației (populația urbană și rurală), respectiv de 

componenta organică degradabilă (CBO) în apele reziduale. 



TRATAREA ȘI EVACUAREA APELOR REZIDUALE 

(CATEGORIA DE SURSE 5D)

 În ultimele decenii (1990-2015)  se observă o reducere 

cantitativă a deversărilor de ape reziduale, cu circa 75.4%, 

de la 2731 milioane m3 în anul 1990 până la 672 milioane 

m3 în anul 2015. 

 Datorită funcționării insuficiente a stațiilor de purificare a 

apelor reziduale, cantitatea poluanților în apele reziduale 

evacuate din sursele organizate, precum și concentrația 

maxim admisibilă permisă de normativele în vigoare, se 

menține peste limita admisă de autoritatea de mediu. 

 Volumul apelor reziduale epurate insuficient, deversate în 

obiectivele acvatice, s-a redus cu 92.1%, de la 89 milioane 

m3 în 1990, până la 7 milioane m3 în 2015. 

 Funcționarea stațiilor de epurare și preepurare nu a 

cunoscut o îmbunătățire, ci din contra, s-a înrăutățit.



ETAPA I: ESTIMAREA CANTITĂȚII TOTALE DE 

CARBON ORGANIC DEGRADABIL ÎN APELE 

REZIDUALE (TOW)

Cantitatea totală de substanțe organice în apele reziduale 

TOW = P • BOD • 0.001• I • D

unde:

TOW = cantitatea totală de substanțe organice în anul de inventariere, kg 

CBO/an;

P = numărul populației în anul de inventariere;

CBO = componenta organică degradabilă în apele reziduale, valoarea 

utilizată în mod implicit pentru țările europene este de 60 g 

CBO5/locuitor/zi, în Republica Moldova este utilizată valoarea cu specific 

național de 75 g CBO/cap/zi (SNIP 2.04.03.85);                                                                                  

0.001 = factorul de conversie, din grame CBO în kg CBO;

I = factorul de corecție pentru CBO industrial deversat în sistemul de 

canalizare comun (valoarea utilizată în mod implicit pentru sistemul de 

canalizare comun este 1.25, în cazul apelor reziduale necolectate valoarea 

utilizată în mod implicit este 1.00); 

D – numărul de zile pe parcursul unui an calendaristic (365 de zile în anii 

obișnuiți și 366 zile în anii bisecți: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012).



CALCULAREA CANTITĂȚII TOTALE DE 

SUBSTANȚE ORGANICE CONȚINUTĂ ÎN APELE 

UZATE INDUSTRIALE (TOWIND) 

TOW ind (ape reziduale)  = O • W ind • D ind • 

(1– DS)   

TOS ind (nămol)  = O • W ind • D ind • DS  

unde:

TOW ind =cantitatea totală de substanțe organice în apele 

reziduale industriale, kg CCO/an ;

TOS ind =cantitatea totală de substanțe organice în nămoluri, kg 

CCO/an;

O = cantitatea producției anuale în sectorul industrial , t/an; 

W ind =  cantitatea apelor reziduale formate per unitate de 

producție industrială, m3/t;

D ind =  componenta organică degradabilă, kg CCO/m3 ape 

reziduale industriale;  

DS =  fracția componentei organice eliminate cu nămolul. 



VALOAREA OBȚINUTĂ TOWIND A FOST SUPUSĂ 

CONVERSIEI ÎN „NUMĂRUL ECHIVALENT DE 

POPULAŢIE” (PEQ)

P EQ  = TOW ind / B / D 

unde:

TOW ind – cantitatea totală de substanțe organice în apele 

reziduale industriale, kg CCO/an;

B – cantitatea specifică de CCO evacuate în rețeaua publică de 

canalizare, valoarea utilizată în mod implicit pentru țările 

europene este de 60 g CBO5/cap/zi sau 18 250 kg CBO5/mii 

locuitori/an; în Republica Moldova a fost utilizată o valoare cu 

specific național de 75 g CBO/cap/zi sau 27 375 kg CBO5/mii 

locuitori/an (SNIP 2.04.03.85);

D – numărul de zile pe parcursul unui an calendaristic (365 de 

zile în anii obișnuiți și 366 zile în anii bisecți: 1992, 1996, 2000, 

2004, 2008, 2012).



ETAPA II: SELECTAREA SISTEMELOR DE 

TRATARE ȘI CĂILOR DE EVACUARE A APELOR 

REZIDUALE  

 Constă în selectarea sistemelor de tratare și căilor de evacuare a apelor reziduale 

specifice circumstanțelor naționale prin considerarea datelor de activitate cu specific 

național, sunt obținuți factorii de emisie pentru fiecare sistem de tratare a apelor 

reziduale și pentru fiecare cale de evacuare a apelor reziduale.

 Valoarea factorului de emisie specific unui sistem de tartare și evacuare a apelor 

reziduale depinde de potențialul de generare a metanului (B0), respectiv de factorul 

de corecție a metanului (MCF) caracteristic sistemului respectiv de tratare și 
evacuare a apelor reziduale. B0 reprezintă cantitatea maximală de metan care poate 

fi produsă dintr-o anumită cantitate de substanțe organice (exprimată în CBO sau 

CCO) în apele reziduale.

EFj = B0 • MCFj
unde:

EFj = factorul de emisie, kg CH4/kg CBO5;

j = fiecare sistem de tratare și evacuare a apelor reziduale; 

B0 = capacitatea maximă de generare a metanului, kg CH4/kg CBO5 (conform Ghidului 

IPCC 2006, Vol. 5, Cap. 6, Tabelul 6.2, pag. 6.12, valoarea utilizată în mod implicit este 

0.6);

MCFj = factorul de conversie a metanului (fracție).



ETAPA III: EVALUAREA EMISIILOR TOTALE DE 

METAN DE LA TRATAREA ȘI EVACUAREA 

APELOR REZIDUALE 

 Emisii CH4 =[∑_ij〖(Ui〗• Tij• EFj)]• (TOW-S)-R

unde, 

Emisii CH4 = emisii de metan provenite de la tratarea și evacuarea apelor reziduale în 

anul de inventariere, kg CH4/an;

TOW = cantitatea totală de substanțe organice degradabile în apele reziduale, kg 

CBO/an;

S = componenta organică îndepărtată cu nămolul în anul de inventariere, kg CBO/an;

Ui = ponderea populației după gradul de urbanizare i, în anul de inventariere (fracție); 

T i, j = gradul de utilizare a sistemului de tratare și evacuare a apelor reziduale j, 

pentru fiecare grup de populație i, în anul de inventariere (fracție); 

i = grupurilor populației după nivelul de dezvoltare economic: populația rurală –

venituri reduse, populația urbană cu venituri reduse și populația urbană cu venituri 

ridicate;

j = sistemele de tratare și evacuare a apelor reziduale;

EFj = factorul de emisie, kg CH4 / kg CBO;

R = emisiile de metan recuperate în anul de inventariere, kg CH4/an.



EMISII N2O DE LA TRATAREA ȘI EVACUAREA 

APELOR REZIDUALE MENAJERE - CATEGORIA DE 

SURSE 5D1 

 Evaluarea emisiilor N2O provenite de la categoria de surse 5D1 

„Tratarea și evacuarea apelor reziduale menajere”  a fost realizată în 

conformitate cu metodologia de calcul disponibilă în Ghidul IPCC 

2006, urmând o abordare metodologică de Rangul 1. 

 Calculul a fost realizat prin utilizarea ecuației :

Emisii N2O = NEFFLUENT • EFEFFLUENT • 44/28

unde: 

Emisii N2O = emisii N2O în anul de inventariere, kg N2O/an;

NEFFLUENT  = cantitatea totală de azot în scurgerile reziduale 

deversate în receptorii acvatici naturali, kg N/an;

EFEFFLUENT  = factorul de emisie pentru emisiile N2O provenite din 

deversarea apelor reziduale, kg N2O-N/kg N; valoarea utilizată în 

mod implicit este 0.005 kg N2O-N/kg N;

[44/28] – raport stoichiometric, factorul de conversie din N2O-N în N2O.



AMELIORĂRI PLANIFICATE – 5D

 Acţiuni de planificare a sectorului la diferite niveluri. Instrumentele de

reglementare – se vor axa pe documentele strategice (dupa aprobarea

Strategiei AC) pe setul de acte legislative (Lega apelor nr. 272 din

23.12.2011, proiectul Legii serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi

canalizare, setul legislaţiei secundare la Legea apelor, proiectele

planurilor regionale în domeniul apei şi sanitaţiei şi altele ).

 Instrumentele instituţionale – se vor axa pe reforma gestionării

sectorului prin regionalizarea serviciilor, prin crearea mecanismului de

reglementare a sectorului (a tarifelor, a indicatorilor de performanţă a

serviciilor de către ANRE sau alte instituție)

 Instrumentele economice – se vor axa pe conceptul “recuperării

sustenabile a costului serviciilor” cu trei caracteristici principale: o

combinaţie adecvată a tarifelor, taxelor şi transferurilor pentru a

finanţa costurile recurente şi capitale şi pentru a impulsiona alte forme

de finanţare; previzibilitatea subvenţiilor publice pentru a facilita

investiţiile (planificarea); politicile tarifare care să facă serviciile

accesibile tuturor, inclusiv celor mai sărace categorii, asigurând

totodată sustenabilitatea furnizorilor de servicii.



ANALIZA INCERTITUDINILOR
3

2

 Ghidul IPCC 2006 recomandă utilizarea unei valori de circa ±10-30% pentru
incertitudinile asociate cu datele de activitate (în cazul țărilor cu sisteme statistice de
calitate înaltă). În RM s-a considerat rațional utilizarea valorii de ±30% pentru
incertitudinile asociate cu depozitelor administrate și neadministrate de DMS.

 S-a ținut cont și de faptul că unele categorii de deșeuri (spre exemplu, cele provenite
de la prelucrarea produselor agricole, care constituie aproximativ 10% din cantitatea
totală de DMS generată în țară), nu au fost luate pe deplin în considerație în procesul
de evaluare a emisiilor de metan provenite de la categoria de surse 5A. Concomitent,
nu a fost ignorat faptul, că conform formularului statistic F-2 „Deșeuri” la depozite se
evacuează o cantitate mai mare de DMS, decât se menționează în formularului
statistic nr. 2–gc „Salubrizarea localităților urbane”.

 Luând în considerație rezultatele cercetărilor efectuate în Republica Moldova în
domeniul aprecierii compoziției morfologice a DMS (fracțiile DOC și DOCf) și studierii
compoziției biogazului (fracția CH4 în biogaz), s-a considerat oportun a utiliza
valoarea de ±40% pentru incertitudinile asociate cu factorii de emisie.

 Astfel, incertitudinile combinate a datelor de activitate și factorilor de emisie pentru
categoria de surse 5A ”Depozitarea deșeurilor solide” sunt de circa ±50%.

 Incertitudinile asociate cu factorii de emisie utilizați în mod implicit la calcularea
emisiilor de CO2, CH4 și N2O provenite de la categoria de surse 5C ”Incinerarea și
arderea în aer liber a deșeurilor” ajung până la ±25% în cazul emisiilor de CO2, până
la ±50% în cazul emisiilor de CH4 și până la ±100% în cazul emisiilor de N2O fiind
asociate cu datele de activitate privind cantitatea estimată de deșeuri arse de
populația rurală și urbană ar putea ajunge până la ±40%. Astfel, incertitudinile
combinate a datelor de activitate și factorilor de emisie pentru categoria de surse 5C
”Incinerarea și arderea în aer liber a deșeurilor” sunt de circa ±47.17% în cazul
emisiilor de CO2, respectiv de circa ±64.03% în cazul emisiilor de CH4 și de circa
±107.70% în cazul emisiilor de N2O).



ANALIZA INCERTITUDINILOR
3

3

 În Republica Moldova incertitudinea totală a datelor de 

activitate utilizate la evaluarea emisiilor de CH4 și N2O 

provenite de la categoria de surse 5D „Tratarea și 
evacuarea apelor reziduale” a fost considerată a fi de 

circa ±30%, iar incertitudinile agregate ale factorilor de 

emisie au fost considerate a fi de circa ±40% în cazul 

emisiilor de metan, respectiv de circa ±50% în cazul 

emisiilor de protoxid de azot.

 Astfel, incertitudinile combinate ale datelor de 

activitate și factorilor de emisie în cazul emisiilor de 

metan sunt de circa ±50.00%, iar în cazul emisiilor de 

protoxid de azot de circa ±58.31%. 



ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI CONTROLUL 

CALITĂŢII

 Formular standard de verificare și control al calității
categoriilor de surse individuale, conform metodologiei
de evaluare de Rangul 1.

 Compararea și verificarea corectitudinii aplicării
factorilor de emisie, inclusiv a celor utilizați în mod
implicit, drept surse de referință fiind utilizat Ghidul
IPCC 2006; utilizarea factorilor de emisie naționali;

 Verificarea datelor de activitate obținute din diferite
surse de referință și corectitudinea aplicării acestora,
etc.

 Documentarea și arhivarea datelor de activitate și
metodelor utilizate la evaluarea emisiilor de GES
provenite de la categoria 5A „Depozitarea deșeurilor
solide” sunt efectuate, atât pe suport de hârtie, cât și în
format electronic.



MOTIVUL RECALCULĂRILOR

• Aplicarea Ghidului IPCC 2006 pentru sectorul 

Deșeuri

• Actualizarea datelor de activitate și valorii 

factorilor de emisie cu specific național ca 

urmare a realizării unor noi studii, inclusiv axate 

pe analiza morfologică a deșeurilor menajere 

solide. 



IMPACTUL RECALCULĂRILOR
Reducerea emisiilor de metan ce provin de la categoria 5A 

„Depozitarea deșeurilor solide” în perioada anilor 1990-

2013, acestea variind de la o descreștere minimală cu 

18.4% în 2005, până la o descreștere maximală cu 47.2% 

în 1992. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

RBA1 73.5356 80.3777 86.5813 85.1670 83.1035 80.7237 77.2264 73.8246 70.8531

CN4 41.8691 43.9447 45.6782 48.1882 48.3920 48.3674 48.6714 48.1514 47.5737

Diferența, % -43.1 -45.3 -47.2 -43.4 -41.8 -40.1 -37.0 -34.8 -32.9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RBA1 66.3843 62.3499 58.2796 55.0141 53.1641 51.8747 52.1660 52.9793 55.9154

CN4 47.8085 46.7803 45.4984 44.3221 42.8091 42.2062 42.5718 42.4729 42.5927

Diferența, % -28.0 -25.0 -21.9 -19.4 -19.5 -18.6 -18.4 -19.8 -23.8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %

RBA1 60.1438 63.2337 65.3038 64.4465 63.8783 63.9950

CN4 43.3686 44.6029 45.5148 46.2036 45.7457 43.3916 43.3232 43.4861 3.9

Diferența, % -27.9 -29.5 -30.3 -28.3 -28.4 -32.2



ÎMBUNĂTĂŢIRI ÎN COMPARAŢIE CU PBA 1

Pentru perioada 1990-2015 emisiile de COVNM provenite de la categoria 5A

„Depozitarea deșeurilor solide” au fost estimate pentru prima dată. Rezultatele

obținute ne permit să afirmăm că în perioada de referință emisiile de COVNM

provenite de la categoria respectivă s-au redus în RM cu circa 25.3%.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Emisii 

COVNM, mii 

tone
2.9908 2.8159 2.7135 1.6703 1.5088 1.3847 1.3509 1.2600 1.2568

Emisii 

COVNM, mii 

tone
1.1343 1.1318 1.0191 1.0781 1.2315 1.3194 1.4772 1.6057 2.0285

Emisii 

COVNM, mii 

tone
2.3236 2.1076 1.9364 1.9649 1.9411 2.1063 2.2326 2.2355 -25.3



5D „TRATAREA ȘI EVACUAREA APELOR 

REZIDUALE” 

 Au fost efectuate recalculări ale emisiilor de CH4 de la

categoria pentru perioada 1990-2013, ca urmare a tranziției la

metodologiile de calcul disponibile în Ghidul IPCC 2006, în

defavoarea celor disponibile în Ghidul 1996 revăzut (IPCC,

1997) și Ghidul Bunelor Practici (IPCC, 2000) și actualizării

datelor de activitate și valorii factorilor de emisie cu specific

național.

 În comparație cu rezultatele înregistrate în RBA1, modificările

întreprinse în actualul ciclu de inventariere au rezultat într-o

tendință de majorare semnificativă a emisiilor CH4 ce provin

de la categoria 5D „Tratarea și evacuarea apelor reziduale” în

perioada anilor 1990-2013, acestea variind de la o creștere

minimală cu 133.8% în anul 2012, până la o creștere maximală

cu 264.0% în anul 2000.



5D „TRATAREA ȘI EVACUAREA APELOR 

REZIDUALE” 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

RBA1 10.2667 9.2598 7.4042 7.1720 6.3338 6.0783 5.6587 5.5341 4.6722

CN4 32.5890 29.5915 22.3339 21.8787 17.6476 16.5652 15.8885 16.7331 14.5801

Diferența, % 217.4 219.6 201.6 205.1 178.6 172.5 180.8 202.4 212.1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RBA1 3.8403 3.6656 4.0422 3.9660 4.4010 4.9829 5.3754 5.2657 5.0606

CN4 12.9273 13.3438 14.1977 13.6716 14.7040 14.8673 15.6174 14.9642 14.6272

Diferența, % 236.6 264.0 251.2 244.7 234.1 198.4 190.5 184.2 189.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %

RBA1 5.3242 5.0028 5.4352 5.8467 6.1992 6.4993

CN4 14.8004 13.3105 13.8043 14.1151 14.4948 15.3964 15.2693 14.1671 -56.5

Diferența, % 178.0 166.1 154.0 141.4 133.8 136.9
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