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cadrul sectorului 2 ”PIUP”;
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 Impactul recalculărilor pentru perioada 1990-2015;

 Integritatea inventarului;

 Îmbunătățiri și ameliorări relevante.
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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 2016 
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Ponderea sectoarelor în structura emisiilor 
totale naționale de GES în anii 1990 și 2016
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Dinamica emisiilor

 În anul 2016, sectorul 2 a avut o pondere de 
circa 5.2% din emisiile totale naționale de 
GES, fiind o sursă relevantă a acestora în RM. 

 De asemenea, sectorul 2 a reprezentat o 

sursă importantă a emisiilor naționale de CO2

(6.1% din totalul național) și a emisiilor de 
gaze fluorurate (HFC, PFC și SF6) (100% din 
totalul național). 



Tendințe în emisiile de GES
În 1990-2016, dinamica emisiilor de la sectorul 2 ”PIUP” a înregistrat o 
tendință de diminuare, micșorându-se cu  circa 51.5%, de la cca 1572 
kt CO2 echivalent în 1990 până la cca 762 kt CO2 echivalent în 2016, în 
principal datorită reducerii producției industriale, în special a produselor 
minerale (ex., producția de clincher s-a redus cu 55%; producția de var 
– cu 91%; producția de sticlă – cu 25%; producția de cărămidă – cu 
81%; consumul de sodă calcinată – cu 55%), producției de oțel – cu 
82%, producției de laminate – cu 64% și solvenți (ex. consumul 
lubrifianților s-a redus cu 80%, iar cel al parafinelor cu 60%), etc.



Tendințe în emisiile de GES

 În anul 1990, în sectorul 2 ”PIUP” au fost înregistrate doar emisii
de CO2 și N2O (nesemnificative), pe când în anul 2016, gazele cu 
efect de seră direct au avut următoarea pondere în structura 
emisiilor totale de GES provenite din sectorul respectiv: CO2 –
76.8%, HFC – 23.0%, PFC – 0.005%, SF6 - 0.148%.

 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 GES direct în cadrul sectorului 2 ”PIUP” , cu 
ponderi variind: 2A – între minimum 65.1% (2015) și maximum 
84.2% (1991), 2D – între minimum 6.4% (2008) și maximum 
19.1% (1992), respectiv 2F – între minimum 0.9% (1995) și 
maximum 23.0% (2016) din total. Ponderea categoriei 2F denotă o 
tendință de majorare semnificativă între 1995 și 2016.  



Tendințe în emisiile de GES la nivel 
sectorial: 1990-2016
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Ponderea categoriilor de surse în cadrul emisiilor 
totale sectoriale în 1990 (11) și 2016 (14)
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Sursele de emisie-cheie în anul 2016

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 Nu

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

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

2F2 HFC Spume expandate Da (L, T)

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, precum și 
metode de evaluare de Rangul 2 și factori de emisie cu specific național. 

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

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).  



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 ±8.84%.

 Incertitudinile introduse în tendința emisiilor totale 
de GES direct provenite de la acest sector au fost 
evaluate la circa ±4.66%.

 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

 În cadrul sectorului 2, recalculările emisiilor de GES s-au efectuat pentru 
categoriile 2A3 Producerea sticlei, 2A4 Producerea cărămizii, 2A4 Altă 
utilizare a sodei calcinate, 2C1 Producerea fontei și oțelului, 2D1 Utilizarea 
lubrifianților, 2D2 Utilizarea parafinelor, 2D3 Utilizarea solvenților, 2F1 
Echipamentul frigorific și de condiționare a aerului, 2F2 Spume expandate, 
2F4 Aerosoli, 2G1 Echipament electric și 2G4 Altele, utilizând un set 
reactualizat al datelor de activitate disponibile în Anuarele Statistice ale 
UATSN și cele ale RM, precum și în Rapoartele Statistice PRODMOLD-A 
pentru anii 2005-2016”, respectiv ca urmare a reactualizării factorilor de 
conversie din unități convenționale în unități de masă; reactualizării 
factorilor de emisie per capita, ca urmare a considerării rezultatelor 
actualizate a numărului populației RM după recensământul din 2014; 
completării listei agenților frigorifici utilizați în RM per sectoare și ponderii 
acestora pe piață; considerării pentru prima dată și a numărului de 
întrerupătoare electrice de tensiune medie, etc.

 În comparație cu rezultatele înregistrate în CN4, modificările întreprinse în 
actualul ciclu de inventariere au rezultat într-o tendință de reducere a 
emisiilor de GES direct în perioada 1990-2016, acestea variind de la 
minimum 0.4% în 2012, până la maximum 2.1% în 2010. 



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 ”PIUP”. 



Ameliorări planificate

Procesul de monitorizare a emisiilor de GES provenite de la 
sectorul 2 „Procesele industriale și utilizarea produselor” ar 
putea fi îmbunătățit odată cu actualizarea datelor de 
activitate,

utilizate la evaluarea emisiilor de GES de la categoria 2A 
„Industria produselor minerale” și celor de la categoria 
2D „Produse non-energetice din combustibili fosili și 
utilizarea solvenților”; 

respectiv, datelor de activitate privind consumul specific 
de materii prime per tonă de producție, precum și 
consumul specific de electrozi per tonă de oțel produsă 
(categoria 2C1 „Producerea fontei și oțelului”) la 
întreprinderile de profil din Republica Moldova.



Ameliorări planificate

 realizarea unor activități de fortificare a capacităților în 
vederea instituirii 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: 
 un asemenea sistem informațional va oferi autorității 

competente 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 „Utilizarea substanțelor alternative 
SDO” în RM.



Ameliorări planificate

 actualizarea datelor de activitate utilizate la evaluarea 
emisiilor de GES provenite de la categoria 2G 
„Producerea și utilizarea altor produse”; 

 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 3604 90 000 – alte articole pentru focuri de 
artificii), în cadrul categoriei 2G „Producerea și utilizarea 
altor produse” ar putea fi evaluate adițional și emisiile de 
GES de la sursa de emisii respectivă (SNAP 060601).



ODSs CONSUMPTION
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GLOBAL HFCs CONSUMPTION
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LUPTA PENTRU COMFORTUL PERSONAL

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5peD8wP7gAhWEI1AKHQ9oDPoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wri.org%2Fblog%2F2015%2F03%2Freducing-hfcs-us-would-benefit-consumers-and-climate&psig=AOvVaw0a0-JPKMb43Q3W3RyaL6f6&ust=1552545321527092
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5peD8wP7gAhWEI1AKHQ9oDPoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wri.org%2Fblog%2F2015%2F03%2Freducing-hfcs-us-would-benefit-consumers-and-climate&psig=AOvVaw0a0-JPKMb43Q3W3RyaL6f6&ust=1552545321527092


https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirytDawv7gAhWHbFAKHeBzBvoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.energy.gov%2Feere%2Fampedup%2Farticles%2Fphasing-down-hydrofluorocarbons&psig=AOvVaw0a0-JPKMb43Q3W3RyaL6f6&ust=1552545321527092
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirytDawv7gAhWHbFAKHeBzBvoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.energy.gov%2Feere%2Fampedup%2Farticles%2Fphasing-down-hydrofluorocarbons&psig=AOvVaw0a0-JPKMb43Q3W3RyaL6f6&ust=1552545321527092


http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjiloKZu_7gAhXFYVAKHUT-BAQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2F106%2F27%2F10949&psig=AOvVaw0n82sbVF-G-pHOR1eF9TgC&ust=1552543645718748
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjiloKZu_7gAhXFYVAKHUT-BAQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2F106%2F27%2F10949&psig=AOvVaw0n82sbVF-G-pHOR1eF9TgC&ust=1552543645718748


Refrigerant consumption growth forecast in stationary 
air conditioning sector within 2015-2030 periods in 
the Republic of Moldova (HFC-410A, HFC-407C, HCFC-22)



Refrigerant consumption trend in
industrial refrigeration sector
(R-22, HFC-134A, HFC-404A, HFC-407C, HFC-507A,
R-717)



Refrigerant consumption trend in

commercial refrigeration sector
(HFC-134A,HFC-404A,HFC-407C,HFC-507A,HFC-507C,R-600a,R-22)



Refrigerant consumption trend in MAC sector
(HFC-134A)



Refrigerant consumption and servicing requirement 
trend in transport refrigeration systems

(HFC-134A)
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