
www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.rowww.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI
(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

CURS MODULUL I

«Realizarea inventarelor de emisii

de gaze cu efect de seră pentru

administrația publică locală»

Sinaia, 5 – 6 noiembrie 2015

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL 

CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.rowww.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

ORAȘE VERZI – REGIUNI VERZI
(GREEN CITIES – GREEN REGIONS)

Inventarierea emisiilor

de GES la nivel local

Liviu Gheorghe – Expert inventare 

emisii Fundația Terra Mileniul III



www.terramileniultrei.ro                                   www.regions20.org                                           www.amr.ro

Inventarierea emisiilor de GES la nivel local
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local
Stabilirea inventarului (1):

Inventarierea emisiilor de GES la nivel local, sub cerințele CoM se face 

utilizând formate predefinite oferite online semnatarilor. 

An de referinţă
(recomandat: 
1990)

Date de activitate 
(consumuri, în 
aria administrată)

Factori de emisie

Concepte 
cheie

Limitele geografice ale 
Inventarului sunt aceleaşi cu 
limitele zonei administrate de 
municipalitate

Emisiile incluse (Scop) sunt:

• emisiile de GES directe 
(ocazionate de arderea 
combustibililor)

• Emisiile de GES indirecte 
(ocazionate de generarea 
energiei electrice/termice 
consumate)

• Alte emisii care sunt generate 
pe teritoriul administrat (în 
funcţie de sector)

Limite, 
scop, 

sectoare
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local
Stabilirea inventarului (2): sectoare incluse în Inventar

Producerea de energie

Consum de combustibil pentru 

producerea energiei electrice

Da, dacă este cuprinsă in PAED şi numai 

pentru instalaţii cu puteri < 20MWt, şi care 

nu sunt parte a EU ETS

Consum de combustibil pentru 

producerea energiei termice/frigului

Da, numai dacă energia termică/frigul sunt 

livrate consumatorului ca şi mărfuri
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Stabilirea inventarului (3): sectoare incluse în Inventar
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Stabilirea inventarului (4): sectoare incluse în Inventar

Sector Inclus 

Alte surse de emisii

Emisii fugitive din producția, transformarea și distribuția 

combustibililor

Nu

Emisii de proces din industriile incluse în EU ETS Nu

Emisii de proces din industriile neincluse în EU ETS Nu

Utilizarea produselor și a gazelor fluorinate Nu

Agricultură Nu

Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură Nu

Tratarea apei uzate (mai puțin emisiile legate de consumul de 

energie)

Da, dacă sectorul 

este cuprins în PAED

Tratarea deșeurilor (mai puțin emisiile legate de consumul de 

energie)

Da, dacă sectorul 

este cuprins în PAED
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Stabilirea inventarului (5): sectoare incluse in Inventar - ELIGIBILITATE

Pentru ca PAED-ul să fie eligibil, 

Inventarul de bază trebuie să includă cel puțin trei din cele patru sectoare cheie: 

Sector Municipal

Sector Rezidențial

Sector Terțiar

Sector Transport

PAED-ul să conțină măsuri concrete cel puțin pentru două sectoare cheie, din care unul 

să fie sectorul municipal. 
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Stabilirea inventarului (6): definiţii

• Clădiri municipale și echipamente/facilității - toate clădirile și facilitățile care  

sunt deținute/administrate de către municipalitate

• Clădiri terțiare și echipamente/facilități – toate clădirile și facilitățile care nu 

sunt deținute/administrate de către municipalitate (ex. birouri ale companiilor 

private, bănci, IMM-uri, activități comerciale de vânzare cu amănuntul, 

spitale, etc)

• Clădiri rezidențiale – clădiri rezidențiale (deținute sau ne-deținute de 

autoritatea locală) 

INSTRUCTIONS: How to fill in the Sustainable Energy Action Plan template?
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/template_instructions_en.pdf

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/template_instructions_en.pdf
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Factori de emisie:

Alegerea abordării (IPCC vs. LCA)

• Poate fi selectată abordarea IPCC (ghidurile IPCC 2006) (factorii de emisie sunt 
mai ușor de obținut abordarea este compatibilă cu raportările realizate la nivel 
național)

• Poate fi selectată abordarea LCA (ISO 14040) + sunt incluse emisiile asociate 
etapelor de obținere, transport, proces utilizare 

Gazele incluse în calcul

• CO2 sau CO2 echivalent (care include şi alte gaze)

Combustibili şi energie regenerabilă

• Abordarea IPCC se bazează pe conținutul de carbon al combustibilului

• Abordarea LCA se bazează pe includerea emisiilor din întregul ciclu de viață
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Energie electrică

• Factorul de emisie asociat consumului de energie electrică poate avea mai multe 
componente, in funcţie de modul în care este asigurată energie: din Sistemul 
Energetic Naţional (SEN), din producţie locală, prin achiziţie de energie verde 
certificată

• În cazul în care se folosește energie electrică din SEN, factorul de emisie 
recomandat pentru România este:  0.701 tCO2/MWh (abordarea IPCC)

Energie termică - frig

• Factorii de emisie utilizați se calculează în funcție de tipul de combustibil folosit

Alte sectoare

Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Factori de emisie:

• Se recomandă utilizarea unor metodologii consacrate
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Colectarea datelor de activitate (1):

Introducere

• Datele ar trebui să fie relevante metodologia de colectare ar trebui sa fie consistentă de-a 
lungul anilor; datele trebuie să acopere cel puțin sectoarele în care autoritatea intenționează 
să întreprindă măsuri; sursele de date ar trebui să fie disponibile și  în viitor; datele ar trebui 
să prezinte cu acuratețe realitatea; procesul de colectare ar trebui să fie bine documentat și 
să se bazeze pe informații publice

Consum final 

de energie

• A se vedea slide-urile următoare

se face identificarea instalațiilor de producere locală a căldurii/ 
frigului

Producerea locală 
a energiei electrice

împărțit în două mari sectoare: clădiri, echipamente/facilităţi și industrie

• Toate centralele sunt raportate în secțiunea dedicată a tabelului de raportare  (Tabelul C)

• Datele de activitate sunt obținute direct de la administratorii centralelor (energia utilizată ca 

input în aceste centrale, nu mai este cuantificata în secțiunea referitoare la consumul final 

– Tabel A)
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Colectarea datelor de activitate (1):

Producerea locala a 
energiei termice / frigului

Alte sectoare

se face identificarea instalațiilor de producere locală a 

căldurii /frigului

• Toate centralele sunt raportate în secțiunea dedicată a tabelului de raportare  

(Tabelul D)

• Datele de activitate sunt obținute direct de la administratorii centralelor 

(energia utilizată ca input în aceste centrale, nu mai este cuantificată în 

secțiunea referitoare la consumul final – Tabel A)

este recomandată utilizarea metodologilor specializate (tip ICLEI) 
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Colectarea datelor de activitate (2):

Considerații generale:

Consum final de energie împărțit în două mari sectoare: clădiri, echipamente/facilităţi și industrie

• Notă 1: echipamente și facilități înseamnă toate entitățile consumatoare de energie și care nu 

sunt clădiri

• Notă 2: consumurile se raportează în Tabelul A

• Energie electrică se refera la energia electrică consumată de consumatorul final (MWh) 

• Energia termică & frigul se referă la  energia consumată de consumatorul final (MWh) (energia 

termică produsă de către utilizatorul final, se raportează in secțiunea dedicată, numai prin 

consumul de combustibil, pe tipuri 

• Combustibilii fosili se referă la întreaga cantitate de combustibil fosil achiziționată de către 

utilizatorul final și folosită pentru încălzirea spațiului, prepararea apei calde, prepararea termică a 

hranei, ca și combustibilul folosit în transport sau ca input in procesele industriale de ardere 

(MWhcomb) 

• Energia regenerabilă se referă la uleiurile din plante, biocombustibili, biomasa (ex. lemn), energie 

termică solară și geotermală folosite de către utilizatorii finali (MWh)
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local
Colectarea datelor de activitate (3):

Consum final de energie Consumul final de energie în clădiri, echipamente/facilităţi și industrie

• Clădiri municipale, echipamente/facilități
• Se identifică toate clădirile și facilitățile deținute & administrate de către municipalitate 

• Se identifică toate punctele de livrare a energiei (energie electrică, termică, gaze naturale 

etc.)

• Se identifică departamentul&persoana responsabilă pentru primirea și gestionarea 

facturilor

• Se organizează colectarea centralizată a informațiilor incluse în facturi

• Se selectează un instrument pentru gestionarea informațiilor (poate fi un document excel) 

• Se iau măsuri pentru a se asigura introducerea datelor în sistem cel puțin o dată pe an

• Notă:

• Consumul de combustibili fosili lichizi trebuie înregistrat

• Consumul de energie produsă din surse regenerabile trebuie înregistrat

• Combustibilul consumat pentru generarea de energie în sistemul de încălzire 

centralizată, se înregistrează

• Iluminat public 
• Se iau masuri similare cazului anterior, cu precizarea că este posibil să fie necesară 

montarea unor contoare suplimentare
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Colectarea datelor de activitate (4):

Consum final de energie Consumul final de energie în clădiri, echipamente/facilităţi și industrie

• Alte clădiri municipale şi facilități:

• Cladiri şi facilităţi terţiare

• Clădiri rezidenţiale

• Industrie (excluzând o parte a industriei aflate sub schema EU ETS)

• Colectarea informațiilor de la fiecare consumator se poate dovedi a fi imposibilă, 

drept urmare, se recomandă adoptare unor metode alternative de calcul/estimare:

• Obţinerea datelor de la furnizorii de energie (provocare: caracterul 

confidențial; ideală ar fi obținerea de date agregate pe coduri poștale și 

împărțite pe sectoare: rezidențial, servicii, sectoare industriale și pe tipul de 

energie consumat (energie electrică, energie termică, gaze naturale etc.)  

• Poate fi utilă și obținerea datelor pentru cei mai mari consumatori din 

localitate

• Obținerea datelor de la alte entități (informații statistice)

• Obținerea datelor direct de la consumatorii de energie pe baza unor 

chestionare (simple și bine formulate)

• Estimarea pe baza datelor colectate dintr-un eșantion
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

Colectarea datelor de activitate (5):

Consum final de energie Transport

• TRANSPORT RUTIER

• Date necesare, în general:

• Cantitatea de combustibil comercializat pe teritoriul localității sau  

• Distanța parcursă (km) pe teritoriul localității

• Flota de vehicule (autoturisme, autobuze, moto/scutere, vehicule grele și vehicule ușoare)

• Consum mediu de combustibil pentru fiecare tip de vehicul (l/km)

• Combustibil utilizat pentru transport rutier [kWh] = distanta parcursa [km] x consumul mediu 

[l/km] x factor de conversie [kWh/l]

• Benzină: 9.2 kWh/l

• Motorină: 10 kWh/l

• TRANSPORT FEROVIAR

• Datele necesare sunt: cantitatea de motorină și cantitatea de energie electrică și pot fi solicitate direct 

operatorilor

• Alternativ, consumul de energie se poate estima, pe baza distanțelor parcurse (km) și a unor 

consumuri medii de energie/combuustibil
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local
Raportarea:

Raportarea Inventarului inițial / raportarea 
inventarului de monitorizare

• Semnatarii se angajează să transmită primul PAED și inventarul de bază in decurs de un an de la 
semnarea CoM

• Ulterior, un inventar de monitorizare este transmis  la fiecare doi ani (tabelele A – D și un raport 
asupra inventarului)

• Autoritățile sunt încurajate sa facă o monitorizare anuală 

Ţinta în valori absolute sau per capita

Corecţia de temperatură

• Autoritățile locale pot decide ca ținta să reprezinte un procent din emisiile totale sau să fie 

exprimată in emisii per capita, însă chiar și  în situația emisii per capita, este recomandat ca 

raportarea să includă și emisiile în valori absolute  

• Autoritățile locale pot decide să utilizeze corecția de temperatura atunci când raportează emisiile 

asociate încălzirii spațiilor (având în vedere faptul că sezoanele de încălzire nu sunt identice)
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local
Instrumentele de calcul si recalcularea inventarului:

Metode de calcul 

• Există o serie de instrumente de calcul puse la dispoziție de către diferite entități 

(asociații ale localităților), însă majoritatea acoperă numai parțial cerințele CoM 

(Existing Methodologies and Tools for the Development and Implementation of 

Sustainable Energy Action Plans (SEAP) Summary report II : Methodologies and 

Tools for CO2 inventories in cities -

http://www.conventiaprimarilor.eu/IMG/pdf/003_Report_II.pdf )

Elemente privind recalcularea inventarului

Recalcularea inventarului (de bază) nu este o operațiune uzuală, însă poate fi 

necesară în următoarele situații:

• Relocarea industriei;

• Apariția unor informații noi despre factorii de emisie;

• Schimbări în metodologia de calcul;

• Schimbări ale ariei geografice administrate de către autoritatea locală.

http://www.conventiaprimarilor.eu/IMG/pdf/003_Report_II.pdf
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Inventarierea emisiilor de GES la nivel local

În loc de concluzii:

• Realizarea PAED este un proces complex;

• Inventarul de bază poate fi întocmit, deși necesită atât cunoaștere,

cât și bune abilități de relaționare;

• Modelul nou de PAED va fi chiar mai complex, însă nu imposibil de

completat;
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Fundația TERRA Mileniul III

Liviu Gheorghe – Expert inventare 

de emisii

Mobil: +40766559081

E-mail: liviu.gheorghe@terramileniultrei.ro
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL 

CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


