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Fișa pentru specificarea și evaluarea indicatorului
Setul de Indicatori (dacă este cazul)

Data [ZZ.LL.2018]

Indicatorii regionali de mediu CEE ONU –
B3

Autor (………)
Dacă completați acest format indicați numele Dvs.,
ca autor. Pot fi specificați cîțiva co-autori.
[Text]

Titlul Indicatorului
B3 - Emisii de gaze cu efect de seră

Secțiunea I: Specificarea indicatorului și metadate:
Definiția indicatorului
Definiția propusă conform ghidului de aplicare in Europa de Est, elaborate de Grupul de Lucru
Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEEONU - a se verifica și corecta:
Acest indicator este o măsură a emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GES) incluse în anexa
la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice
(UNFCCC): dioxid de carbon (CO2), oxid nitru (N2O), metan (CH4 ), hidrofluorocarburi (HFC),
perfluorocarburi (PFC) și hexafluorură de sulf (SF6). Valorile acestor gaze sunt prezentate în total
și în ceea ce privește sursele și chiuvetele prin Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinației
Terenurilor și Silvicultură (LULUCF), pe sectorul economic, pe cap de locuitor și pe unitate de
PIB (în prețuri constante în moneda națională și internațională dolari în PPC).
Unitatea de măsură
Emisiile de gazelor cu efect de seră (GES) diferite sunt prezentate în tone de echivalent CO2
(echivalent CO2), în total și pe sectoare economice, așa cum este definit de Clasificarea Standard
Internațională Industrială a Tuturor Activităților Economice (ISIC Rev. 4), în cazul Republicii
Moldova - CAEM. Pentru comparații între țări, indicatorul poate fi prezentat în mii de tone pe km
pătrat de pe teritoriul țării, în tone de locuitor și în tone pe unitate de PIB (exprimat în prețuri
constante în moneda națională și în dolari internaționali în PPC).
Justificarea indicatorului
Scop: Indicatorul oferă o măsură a impactului antropic existent și viitor asupra climei terestre din
cauza emisiilor de GES în atmosferă. Acesta arată măsura în care țările și-au atins obiectivele
specificate pentru emisii și răspunsul la politicile țărilor pentru atingerea obiectivului de emisii.
Creșterea concentrațiilor de GES poate afecta climatul pământului și poate avea consecințe
potențiale asupra ecosistemelor, așezărilor umane, agriculturii și altor activități socio-economice.
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Contribuția fiecărui GES la încălzirea globală depinde de capacitatea sa de a absorbi fluxul de
căldură radiant al Pământului și de viața sa în aer. Trei GES - CO2, CH4 și N2O - reprezintă
aproximativ 98% din presiunea de mediu care duce la schimbările climatice. În același timp, PCFurile, HFC-urile și SF6 au un timp de existență mai considerabil în atmosferă în comparație cu
dioxidul de carbon, metanul și oxidul nitru. Pentru a aglomera emisiile de GES diferite, acestea
sunt prezentate în echivalent CO2, pe baza conceptului potențialului său de încălzire globală
(GWP). Potențialul de încălzire globală (GWP) este potențialul estimat al unui gaz cu efect de seră
pentru a contribui la încălzirea globală în atmosferă. Se compară cantitatea de căldură prinsă de o
anumită masă de gaz în cauză, cu cantitatea de căldură prinsă de o masă similară de dioxid de
carbon (al cărei potențial de încălzire globală (GWP) este standardizat la 1). De exemplu,
potențialul de încălzire globală (GWP) al CH4 este 21, în timp ce cel al N2O este 310, iar cel al
hexafluorurii de sulf este de 22800, ceea ce înseamnă că impactul a 1 kilogram de CH4 asupra
încălzirii globale este de 21 de ori mai mare decât cel al unui kilogram de CO2, în timp ce cel de 1
kilogram de N2O este de 310 ori mai mare decât cel de 1 kilogram de CO2, iar impactul de 1
kilogram de hexafluorură de sulf este de 22800 de ori mai mare decât cel de 1 kilogram CO2. Un
potențial de încălzire globală (GWP) este calculat pe un interval de timp specific, de obicei 20, 100
sau 500 de ani. Aici va fi utilizat potențialul de încălzire globală (GWP) pentru un interval de 100
de ani.
Emisiile de CO2 și alte GES sunt în continuă creștere în multe țări, în ciuda unor progrese în
decuplarea emisiilor de CO2 și a altor emisii de GES din creșterea economică. Principalele
provocări sunt limitarea emisiilor de CO2 și a altor GES și stabilizarea concentrației de GES în
atmosferă la un nivel care ar preveni interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic.
Pe baza măsurilor de emisii de GES este posibil să se contureze tendințele actuale ale emisiilor în
raport cu țările target. Determinarea diferenței dintre emisiile țintă și GES (măsurarea „distanță la
țintă”) ajută la compararea progreselor înregistrate în țările din Sud-Estul și Estul Europei, Caucaz
și Asia Centrală cu țările acoperite de rețelele Agenției Europene de Mediu (AEM). În plus, cu
datele colectate, este posibilă calcularea proiecțiilor privind tendințele viitoare ale emisiilor de
GES antropice. Aceasta implică atingerea obiectivelor privind emisiile de GES stabilite prin
acorduri internaționale sau strategii naționale și consolidarea eforturilor pentru implementarea
strategiilor naționale și internaționale conexe și pentru decuplarea în continuare a emisiilor de GES
de la creșterea economică. Emisiile viitoare de GES ale unei țări vor depinde în mare măsură de
tendințele de dezvoltare ale economiei, de tehnologii, de transformările sociale, precum și de
capacitatea de absorbție a chiuvetelor de carbon (în primul rând, de păduri) de GES pe teritoriul
său.
Un scenariu de dezvoltare a țării, cu o atenție specială pe sectoarele prioritare economice, care sunt
sursele majore de emisii, este o modalitate specifică de a analiza consecințele pe baza diferitelor
ipoteze privind tendințele viitoare și strategiile de reducere a GES. Activitățile din sectorul
Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură (LULUCF) pot oferi
un mod relativ rentabil de compensare a emisiilor, fie prin creșterea eliminării gazelor cu efect de
seră din atmosferă (de exemplu, prin plantarea copacilor sau gestionarea pădurilor) sau prin
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reducerea emisiilor (de exemplu, prin reducerea defrișărilor).
(A se verifica și completa suplimentar după necesitate)

(A se verifica și completa suplimentar după necesitate)
Referințe științifice
Indicați în această secțiune referințe la surse care confirmă corectitudinea indicatorului din punct de vedere
științific precum și relevanța sa.
Național: A se verifica și completa dacă există
Internațional: Ghid pentru aplicarea indicatorilor de mediu in Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală
elaborați de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de
Mediu in cadrul CEE-ONU
https://www.unece.org/env/indicators.html

Contextul politicii de mediu (obiective și ținte)
Nivel național – documente de politici relevante:
Includeți aici denumirea legislației, al reglementărilor sau al unei strategii naționale relevante,
direct legate de indicator.
Informația trebuie să fie concretă, precisă și scurtă.
De verificat si completat
Obiective-țintă la nivel național:
De completat
Nivel internațional - documente de politici relevante:
De verificat și completat
Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) își obligă părțile a
reduce emisiile, pentru a asigura colectarea informațiilor relevante și pentru a dezvolta strategii de
adaptare la schimbările climatice și de cooperare în cercetare și în dezvoltarea de noi tehnologii.
Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC impune tuturor
părților să realizeze inventare de emisii. În plus, țările din anexa I3 trebuie să prezinte în mod
regulat „comunicări naționale” la Conferința Părților. Comunicările ar trebui să descrie munca
depusă de o anumită parte pentru punerea în aplicare a Convenției, inclusiv proiecția emisiilor de
GES pentru următorii 10-20 de ani. Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite
privind Schimbările Climatice (UNFCCC) prevede că părțile din anexa I (în principal țările
industrializate) să reducă individual sau în comun emisiile totale ale unui „coș” de șase GES la 5%
sub nivelurile din 1990 până la media în perioada 2008-2012. Pentru a atinge acest grup țintă,
fiecare parte a trebuit să îndeplinească propria sarcină specifică în domeniul reducerii emisiilor.
Federația Rusă și Ucraina, de exemplu, au trebuit să-și stabilească emisiile la nivelurile din 1990,
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în timp ce țările din UE-15 au trebuit să-și reducă nivelul cu 8%.
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Metodologia
Metodologia de calcul al indicatorului (inclusive descrierea datelor utilizate)
Colectarea și calcularea datelor: Pentru a fi agregate, gazele non-CO2 sunt cântărite de potențialul
lor de încălzire globală și sunt prezentate în unități echivalente cu CO2.
Estimarea cantității totale de fluxuri de GES în atmosferă trebuie furnizată ca o emisie agregată în
tone de echivalent CO2. Pentru a încorpora emisiile și eliminările de gaze cu efect de seră prin
activitățile Exploatarea Terenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și Silvicultură (LULUCF)
în performanța țărilor, ar trebui furnizată valoarea netă pentru Exploatarea Terenurilor, Schimbarea
Destinației Terenurilor și Silvicultură (LULUCF) (care poate fi pozitivă sau negativă) și adăugată la
emisiile agregate din tabelul de producție. Estimarea emisiilor de GES a unei țări se poate baza pe
datele statistice ale organismelor administrației de stat cu privire la activitățile care afectează
concentrația de GES în atmosferă (surse și chiuvete de GES). De exemplu, datele anuale privind
emisiile de GES din activitățile de ardere a combustibilului pot fi estimate pe baza consumului
anual de combustibili fosili. Datele anuale privind producția de metan în agricultură și relația cu
fermentația gastrică pot fi evaluate în funcție de numărul de animale și specii implicate. Factorii de
emisie conectează emisiile cu statisticile privind activitățile antropice. Urmează o descriere
simplificată a tehnicii de estimare:
Emisiile de GES = (date despre activitățile antropice) x factori de emisie.

Metodologii și standarde convenite la nivel internațional: Datele de activitate descriu magnitudinea
anuală, națională a unei activități (de exemplu, tone de cărbune extras la nivel național într-un an
dat), iar factorul de emisie este masa de GES emisă pe unitate de activitate (de exemplu, Gg CH4 pe
tonă de cărbune extras). Se pot aplica atât factori de emisie adoptați la nivel internațional dezvoltați
de Grupul Interguvernamental Pentru Schimbările Climatice (IPCC), cât și factori de emisie
naționali. Datele privind absorbția de GES prin chiuvetele antropice pot fi calculate prin depunerea
anuală de carbon din atmosferă. Valorile emisiilor de GES ar trebui să fie estimate pentru fiecare
an.
Părțile la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNCCC) au adoptat
ghiduri de raportare, inclusiv un set de tabele pentru Formatul Comun De Raportare (CRF), care
este în conformitate cu Ghidurile Grupului Interguvernamental Pentru Schimbările Climatice
(IPCC) pentru inventarele naționale de gaze cu efect de seră. Semnatarii Protocolului de la Kyoto au
adoptat linii directoare pentru sisteme naționale de estimare a emisiilor antropice de GES pe surse și
eliminări prin chiuvete de carbon. Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a dezvoltat
standarde ISO 14064 pentru cuantificarea, raportarea și verificarea emisiilor de GES. Sunt
disponibile un număr mare de modele internaționale pentru proiectarea tendințelor atât pe termen
scurt cât și pe termen lung în evoluția emisiilor de GES în diverse sectoare ale economiei. IPCC a
publicat trei tipuri de scenarii: „fără măsuri”, „cu măsuri” și „cu măsuri suplimentare”. Scenariile de
emisii la nivel național sunt dezvoltate pe baza programelor de stat pentru dezvoltare socio-
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economică, cu accent special pe sectoarele prioritare ale economiei care sunt sursele majore de
emisii și chiuvete.
În toate țările din Sud-Estul și Estul Europei, Caucaz și Asia Centrală, agențiile naționale de
statistică și / sau de mediu colectează date privind emisiile de GES în aerul atmosferic din surse
staționare folosind un formular de raportare standardizat. Emisiile din surse mobile sunt calculate pe
baza cantității de combustibil consumat și a compoziției parcului de vehicule. Toate țările din sudestul și estul Europei, Caucaz și Asia Centrală sunt părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite
privind Schimbările Climatice (UNCCC) și depun la secretariat inventare naționale de GES cu
privire la emisiile antropice prin surse și eliminări prin chiuvete de GES care nu sunt controlate de
Protocolul de la Montreal privind substanțele care completează Strat de ozon. Ca parte a
angajamentelor lor Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNCCC),
părțile din anexa 1 trebuie să prezinte o comunicare națională în mod regulat (din patru în cinci ani);
alte părți nu au nicio obligație în ceea ce privește regularitatea. Toate țările din sud-estul și estul
Europei, Caucaz și Asia Centrală sunt părți la Protocolul de la Kyoto și au înființat centre naționale
de coordonare care colectează datele pentru calculul emisiilor și scufundărilor de GES, și să aibă
grijă de scenariile de proiecție a emisiilor de GES.
Referințe la nivel international
- Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (1992):
http://www.unfccc.int;
- Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice
(1997);
- Ghidul IPCC 2006 pentru inventarele naționale de gaze cu efect de seră: http: //www.ipcc-‐
nggip.iges.or.jp/;
- Ghid de bună practică și gestionarea incertitudinii în inventarele naționale de GES (IPCC,
2000): http://www.ipcc-‐nggip.iges.or.jp/public/gp/english/;
- Ghid de bune practici pentru utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și
silvicultură
(IPCC,
2003):
http://www.ipcc-‐
nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.html;
- Indicatorul de GES: Orientări UNEP pentru măsurarea emisiilor de GES pentru întreprinderi
și organizații non-comerciale (UNEP, 2000);
- Ghidul UNFCCC privind raportarea și revizuirea (documentul FCCC / CP / 2002/8);
- Inventar anual de gaze cu efect de seră al Uniunii Europene 1990–2010 și raportul de
inventar 2012 (Raportul tehnic al SEE nr. 3/2012);
- Decizia 2002/358 / CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele
Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la UNFCCC și a îndeplinirii comune a
angajamentelor prevăzute de aceasta;
- Decizia nr. 280/2004 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004
privind un mecanism de monitorizare a emisiilor comunitare de gaze cu efect de seră și de
punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto;
- IPCC: http://www.ipcc.ch;
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-

Comisia
Europeană,
Direcția
http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm;
UNSD: http://unstats.un.org/unsd/environment/;
SEE: http://themes.eea.europa.eu/IMS/CSI.

Generală

Acțiuni

Climatice:

Metodologia de completare a datelor lipsă:
A se completa
Datele pe care le utilizați pentru calculul indicatorului pot avea unele decalaje în timp pentru orice
parametru. În acest caz, se poate de aplicat interpolarea, factorul de mediu sau alte metode statistice
pentru completarea golurilor. Metoda aplicată pentru completarea datelor lipsă trebuie explicată
aici. Furnizând acest tip de explicație, asigurați transparența datelor dvs., precum și precizia
rezultatelor. Țineți cont de faptul că un alt specialist care va calcula indicatorul dvs., folosind
aceeași tehnică pentru a completa golurile, ar trebui să obțină rezultate similare cu ale dvs.
Referințe la surse metodice
Indicați în această secțiune orice publicație sau referință care explică metodologia de calcul al
indicatorului dvs.
Cerințele față de date și metodologie pentru calcularea indicatorului dat CEE ONU pot fi găsite
în Ghidul disponibil electronic al CEE-ONU https://www.unece.org/env/indicators.html .
Dacă aveți o metodă specifică aplicată la nivel national trebuie să o descrieți în același mod cum
este explicată în metodologia CEE ONU sau să furnizați un link cu referința științifică al acesteia.
[Metoda empirică regională; Metoda analogică]
Specificațiile privind datele
Referință către sursele de date ale țării dvs.
Pentru a asigura o transparență deplină a procesului și a rezultatelor calculului indicatorului, vă
rugăm să consultați sursele de date utilizate. Transparența maximă va permite unui alt specialist să
obțină rezultate similare ca ale dvs. utilizând datele dvs. Dacă datele dvs. sunt disponibile pe
Internet, furnizați un link către acestea. În caz contrar, menționați denumirea oficială a sursei și a
setului de date.

Referințe la sursele internaționale de date
În cazul în care aveți unele referințe internaționale la datele publicate fie de țările vecine, fie de
organizațiile internaționale, puteți furniza linkurile acestora.

Incertitudinile
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Incertitudinea metodică
Această secțiune ar trebui să descrie incertitudinile pe care le-ați întâlnit în elaborarea metodologiei
de calcul a indicatorului, precum și impactul acestora asupra rezultatelor.
Dacă nu ați stabilit nici o incertitudine cu privire la metodologie, puteți specifica pur și simplu :
“Incertitudinile nu au fost identificate”.
[text]
Incertitudinea cu privire la seturile de date
Această secțiune ar trebui să descrie orice problemă referitor la relevanța datelor, inclusiv lacunele
din seriile de date, valorile anormale sau incertitudinile asociate cu determinarea parametrilor, de
exemplu, cuantificarea volumelor de captare a apei subterane. Deoarece majoritatea parametrilor
utilizați pentru calcularea acestui indicator sunt direct măsurabili, în multe cazuri, incertitudinile
asociate cu datele nu sunt indicate.
[text]
Incertitudini privind aplicabilitatea
Acest câmp este relevant în special atunci când se utilizează estimări indirecte în locul valorilor
reale ale indicatorilor pentru a răspunde la întrebările strategice.

[text]

Secțiunea II: Evaluarea indicatorului:
Întrebarea/întrebările cheie:
Întrebare-cheie la care răspunde indicatorul, de obicei în raport cu obiectivele stabilite în
documente de politici existente.

Mesaj cheie/concluzii de bază:
Introduceți principalele concluzii din analiza dvs. Aceste concluzii trebuie să fie simple, ușor de
înțeles, clare și informative. Ele trebuie să reflecte numai rezultatele finale ale analizei dvs., să
răspundă la principala problema strategică și la aspectele strategice specifice (dacă există).
Principalele concluzii ar trebui să constea în declarații factuale. De regulă, acestea includ 2-3
puncte (sau paragrafe scurte). Fiecare punct trebuie să fie constituite din 1-2 propoziții și nu un
text lung sau fragmente ale raportului analitic.
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Figuri cheie – Aici trebuie să plasați o ilustrație (diagramă sau hartă), cu referință la fișierele
corespunzătoare cu datele sursă, datele medii anuale, datele agregate și listele de control ale
metadatelor. (utilizați șablonul Excel pentru grafice – seriile de date)

Textul analitic de bază

Referințe în textul analitic principal
Aici indicați sursele informațiilor, analizei etc. utilizate din alte publicații sau rapoarte.
[text]
Acțiuni suplimentare
Acțiuni pe termen scurt
Descrieți activitățile/acțiunile pentru acest indicator, planificate pe termen scurt (în prezent și în
următorii ani).
Acțiuni pe termen lung
Descrieți activitățile pentru acest indicator, planificate pentru o perspectivă pe termen lung (între 5
și 10 ani), bazate pe planuri și documente strategice.
[text]
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