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Principalele produse ale procesului de 

inventariere în RM 

 Principale produse ale procesului de inventariere (actualul ciclu 

cuprinde perioada iulie 2014 – iunie 2017) sunt: 

1. Raportul Naţional de Inventariere: 1990–2013. Surse de emisii şi 
sechestrare în Republica Moldova; 

2. Inventarul emisiilor de GES pentru perioada 1990-2013, în format de 
raportare comun pentru ţările neincluse în Anexa I (NAIIS); 

3. Capitolul 2 din Primul Raportul Bianual Actualizat: “Inventarul naţional 
de GES pentru perioada 1990-2013”; 

4. Raport privind Sistemul naţional de inventariere al Republicii Moldova. 

5. Raportul Naţional de Inventariere: 1990–2015. Surse de emisii şi 
sechestrare în Republica Moldova; 

6. Inventarul emisiilor de GES pentru perioada 1990-2015, în format de 
raportare comun pentru ţările neincluse în Anexa I (NAIIS); 

7. Capitolul 2 din Comunicarea Naţională Patru: “Inventarul naţional de 
GES pentru perioada 1990-2015”.  
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Cel mai recent ciclul de inventariere în Republica 

Moldova (iulie 2014-septembrie 2015) 



Reprezentarea schematică a procesului de 

elaborare a inventarului naţional de GES în RM 
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Sursele principale de informaţie  

 Publicaţii statistice naţionale (Anuarele Statistice ale RM şi ale 
UATSN); 

 Publicaţiile statistice sectoriale (Balanţele energetice, 
Resursele naturale şi mediul în RM, Activitatea agricolă a micilor 
producători în RM, Rapoarte statistice sectoriale,  etc.); 

 Publicaţii şi rapoarte departamentale (Rapoartele Naţionale 
„Starea Mediului în Republica Moldova”, Anuarul IES „Protecţia 
Mediului în RM”, Rapoarte ANRE privind activitatea desfăşurată anual, 
etc.) 

 Informaţii de la surse: parvin ca răspuns la solicitarea OSC şi 
MM de la întreprinderile de stat (SA TERMOELECTRICA (CET-1 
S.A., CET-2 S.A., Termocom SA), CET-Nord S.A., RED-Nord S.A., RED-
Nord-Vest S.A., “Moldelectrica” S.A, Fabrica de sticlă Nr. 1, etc.); 
întreprinderile municipale („Regia AUTOSALUBRITATE”); 
întreprinderi private (“Lafarge Ciment Moldova” S.A., “MACON” 
S.A., I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A., “MOLDOVAGAZ” S.A., „Glass 
Container”, etc.);   



Sursele principale de informaţii (continuare) 

 Informaţii departamentale: parvin ca răspuns la solicitarea 
OSC de la Autorităţile Publice Centrale şi instituţiile subordonate 
(MEC, SV/MF, MAIA, MTID, MTIC, MS, MA; SHS, IES şi Agenţia 
„Moldsilva” ale MM); Autorităţile Administrative Centrale (BNS şi 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru);  

 Publicaţii şi rapoarte ştiinţifice (publicaţii şi rapoarte ale 
Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală (ACSA), Institutului de 
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “N. Dimo”, Institutului de 
Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Institutului de energetică al 
AŞM, etc.);  

 Acte de politici, legislative şi normative aprobate la nivel 
naţional (disponibile on-line pe: http://lex.justice.md/); 

 Publicaţii statistice internaţionale (baza de date FAO, baza 
de date a reţelei internaționale pentru cele mai bune practici în 
sectorul apei şi canalizării (IBNET), baza de date a WB, etc.). 
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Ghiduri metodologice şi alte surse 

relevante utilizate în Republica Moldova 

• Ghidul revăzut 1996 pentru inventarierea emisiilor naţionale 
de GES (IPCC, 1997); 

• Ghidul Bunelor Practici şi Managementul Incertitudinilor în 
inventarierea emisiilor naţionale de GES (IPCC, 2000); 

• GBP pentru sectorul UTSUTGS (IPCC, 2003); 

• Ghidul 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de GES 
(IPCC, 2006); 

• Ghidul pentru inventarierea emisiilor din atmosferă 
(EEA/EMEP, 2013); 

• NIR-uri recente (2012/2013) ale ţărilor din Anexa I:  

o Austria, Australia, Elveţia, Italia, Germania, Portugalia, 
Ungaria, Federaţia Rusă, etc. 

  



Utilizarea factorilor de emisie, inclusiv celor cu 

specific naţional în Republica Moldova 

În majoritatea cazurilor sunt aplicaţi factori de emisie utilizaţi în mod 
implicit (IPCC defaults). Este în derulare procesul continuu de identificare 
a studiilor care pot oferi factori de emisie cu specific naţional într-o 
manieră consistentă şi ştiinţific argumentată:  

 Sunt utilizaţi factori de emisie cu specific naţional pentru următoarele 
categorii de emisii/sechestrare: 2A1 Producerea cimentului (CO2), 2A3 
Utilizarea pietrei de var şi dolomitei (CO2), 2A7 Producerea cărămizii 
(CO2), 4A Fermentarea enterică (CH4), 4B Managementul dejecţiilor 
animaliere (CH4 and N2O), 5A Terenuri silvice (CO2), 5B Terenuri agricole 
lucrate (CO2), 5C Pajişti (CO2) şi 6A Depozite de deşeuri menajere solide 
(CH4); 

 Metodologii de nivelul 2 (Tier 2) sunt utilizate pentru următoarele 
categorii de surse/sechestrare: 2A1 Producerea cimentului, 2C1 
Producerea oţelului, 2F Consumul halocarburilor şi SF6, 3C Producerea şi 
procesarea produselor chimice, 4A Fermentarea enterică, 4B 
Managementul dejecţiilor animaliere, 5A Terenuri silvice, 5C Pajişti, 6A 
Depozite de deşeuri menajere solide, şi Aviaţia internaţională; 

 O metodologie cu specific naţional (Tier 3) este utilizată pentru evaluarea 
emisiilor CO2 de la solurile agricole (5B Terenuri agricole lucrate).  

 



Păstrarea şi arhivarea informaţiei 

 Publicaţiile statistice sectoriale, naţionale şi internaţionale, 
rapoartele ştiinţifice publicate, actele de politici, legislative şi 
normative aprobate, informaţia departamentală şi cea 
parvenită sub formă de scrisori oficiale direct de la surse, 
bazele de date on-line internaţionale şi naţionale sunt 
obţinute/accesate periodic de către OSC, informaţia colectată 
fiind păstrată, atât pe suport de hârtie, cât şi electronic 
(inclusiv prin scanarea documentelor); 

 Informaţia obţinută este introdusă într-o bază de date, 
administrată şi utilizată de OSC în vederea compilării 
Inventarului naţional de GES.  

 Baza de date este completată periodic, în special la 
începutul fiecărui ciclu de inventariere.  



Diseminarea informaţiei 

 Comunicările Naţionale şi Rapoartele Naţionale de 
Inventariere sunt disponibile on-line pe paginile web ale 
Secretariatului CONUSC: 
http://unfccc.int/national_reports/non-
annex_i_natcom/items/2979.php, respectiv pe pagina web a 
OSC: http://www.clima.md/lib.php?l=ro&idc=81&; şi 
http://www.clima.md/lib.php?l=ro&idc=82&; 

 Informaţia privind emisiile naţionale de GES este 
disponibilă on-line, atât în format .pdf, cât şi .xls pe pagina web 
a Secretariatului CONUSC: 
http://unfccc.int/di/DetailedByParty/Event.do?event=go,  
http://unfccc.int/files/ghg_data/ghg_data_unfccc/ghg_profiles/
application/pdf/mda_ghg_profile.pdf, respectiv în format .xls pe 
pagina web a Oficiului Schimbarea Climei: 
http://www.clima.md/libview.php?l=ro&idc=264&id=3628.    
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

Informaţii de contact: 

 marius.taranu@mediu.gov.md  

Pagina web: http://www.clima.md/  

Tel/Fax: 022 232247 
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