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Transparența 

Evaluare 

• Structura NIR outline pentru țări din Anexa I 

• Descriere corespunzătoare a metodelor, datelor și referințelor la GBP2003 si 
GL 2006 

• Supraîncărcarea cu elemente metodologice a părții de “descriere” din fiecare 
capitol, deci repetarea informației 

Recomandări 

• Eliminarea informațiilor nerelevante pentru inventar (sugestii disponibile in 
TRK pe versiunea NIR_Moldova 2015_Capitolul 7 _rom[27.04.2015]) 

• Elaborarea unui fișier de calcul unic pentru toate categoriile LULUCF (intr-un 
dropbox) 



Completitudinea 

Evaluare 

• 3 categorii de folosinta raportate (≠ suprafața țarii) 

• Raportarea E/S numai pentru depozitelor majore 

• Lipsa generalăa a estimarilor pentru conversii 

 

Recomandari 

• 6 categorii de folosinta raportate (= suprafața țării) 

• Raportarea tuturor depozitelor (majoritatea sub Tier 1)  

• Dezvoltaea matrcii schimbării folosintei terenurilor (pentru a evidentia 
conversiile) 



Consecventa 

Evaluare 

• Seriile de timp sunt furnizate de sursa unică 

 

Recomandari 

• Analiza apartenenței unor clase sau surse nationale la alte categorii IPCC 
decat la cele raportate acum (ex. paduri din zone urbane, etc) 

 



Acuratetea 

Evaluare 

• Dependenta de completitudine  

 

Recomandari 

• Reanalizarea categoriilor cheie, depozitelor cheie si corespondența cu 
nivelurilor metodologice pentru fiecare categorie/depozit 

• Parametrii forestieri relevanti (crestere, stoc pe picior) sunt neactualizati 
(prea vechi ?)  



Reprezentarea terenurilor 

• Se vor adăuga in NIR informații privind: 
• tabelul cu definițiile folosințelor terenului si corespondența dintre 

categoriile IPCC (GBP) si datele cadastrale ale RM 

• tabel complet cu suprafața pe folosințe pentru 1990-2013, însă nu vor fi 
introduse in filele de calcul valorile suprafețelor pentru zonele umede, 
zone locuite si alte terenuri (NE in NIR); 

• sursa de date sunt rapoartele publice ale Agenția Relații Funciare si 
Cadastru 

• nivelul metodologic - Approach 3 pentru pădure si conversiile sale, și 
Approch 1 pentru celelalte folosințe ale terenului 



Terenuri silvice 

Evaluare si recomandari 
• Serie de timp noua cu suprafața pădurii (precedenta excludea conversiile 

la padure) 

• Pentru raportare consecventă cu GBP, separarea pe terenuri “ramase” şi 
“in conversie la padure” 

• Pentru terenurile in conversie individualizarea suprafeței de teren si 
sechestrării alocate in cele 2 proiecte CDM (transparență) 

• Excluderea din inventar a emisiilor directe cauzate de atacurile de 
defoliatori(ca fiind implicite in valorile cresterii anuale curente din tabele 
de producție) 

• Recolta de masa lemnoasa poate fi verificata pe date din amenajări 
succesive (este posibil un studiu?) 

 

 

 

 



Terenuri agricole cultivate 

Terenuri agricole lucrate acoperite cu vegetaţie lemnoasă – vii, livezi 

Evaluare 
• Explicitarea metodelor de determinare a valorilor unitare a stocului si schimbării anuale 

a stocului in biomasa 

• Metodele privind: a) masa lemnoasă recoltată anual din livezi şi plantaţii de viţă de vie; 
b) includerea in estimare a masei lemnoase recoltate prin defrișarea plantațiilor 
multianuale 

 

Recomandări 
• Aplicarea corecțiilor a), b) 

• Asigurarea corespondenței dintre creșterea & descreșterea anuală si stocul de C 



Terenuri agricole cultivate 

Terenuri agricole lucrate acoperite cu vegetaţie lemnoasă – perdele 

Evaluare 
• Este estimata doar creștere anuala a stocului de C (doar sechestrare) 

• Volumului de lemn recoltat este inclus la alta categorie (raportare este consecventă, 
insa netransparenta!)  

 

Recomandări 
• Definire metodă pentru asocierea volumului de lemn recoltat (sub)categoriei de 

folosința corespunzătoare (in viitor) 

 



Terenuri agricole cultivate 
Schimbări anuale în rezervele de carbon din solurile minerale 

 
Evaluare 

• Metoda de estimare a emisiilor de CO2 din arabil are nevoie de evaluare si validare independentă 
științifică (publicații cu peer-review) 

• Estimarea acoperă numai terenurile intr-o anumită cultură in anul raportat 

 
Recomandări 

• Estimarea întregii suprafețe de terenuri cultivate agricol, inclusiv pentru a) terenuri neaflate in culturi 
in fiecare an și b) extinderea evaluării asupra suprafețelor cu vii si livezi (presupunând ogor negru pe 
50-80 % din suprafața, nu integral)  

• Analiza conversiilor din interiorul categoriei si cu alte folosințe 



Terenuri agricole cultivate 
Emisii de non-CO2  provenite de la arderea reziduurilor agricole pe câmp 
(arderea miriştii) 

 

Recomandare 
• De inclus si arderea biomasei anuale rezultate din vii si livezi (daca nu este inclusă la 

Energie, si este folosită in acest scop) 



Terenuri acoperite de pajisti 

• Evaluare  
• Exista date naționale privind stocurile de C in biomasa (corespunzătoare Tier 2) 
• Supraestimare a sechestrării anuale in biomasa pentru pajiști “ramase”  
• Supra/subestimarea sechestrării in conversii la pajiști (prin valorile utilizate ale 

biomasei dinainte si după conversia la pajiști) 
• SOC neraportat (neconsistent cu GBP, poate fi important pentru conversii) 

 

• Recomandări/Plan de ameliorare 
• Pentru biomasa in pajiști “rămase” se va aplica Tier 1 (biomasă in echilibru) 
• Pentru “conversii la pajiști” – se folosesc date naționale, perioada de tranziție de 1 

an 
• Re-analiza categoriilor cheie si analiza depozitului cheie pentru sol mineral 
• Prezumție de SOC in echilibru si pentru “rămase” și “conversie la pajiști” (contrar 

IPCC, raționament bazat pe cunoașterea practicilor de gospodărire) 
 
 



Misiunea 2 – Instruire privind raportarea LULUCF 

• 2-3 zile in perioada 23-27 Noiembrie 

• Conținut 
• GBP pentru LULUCF 2003 si GL 2006, referințe la 24/CP19 

• Exercitii de estimare pentru conversii  

• Descrierea metodei IPCC pentru estimarea schimbării stocului de C din soluri  

 

 


