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SECŢIUNEA A.  Descrierea generală a activităţilor proiectului 

 

A.1.  Denumirea activităţilor proiectului:  

 

Producerea biogazului din pulpă de sfeclă de zahăr presată  în cadrul fabricii de producere a zahărului 

Südzucker Moldova 

Numărul versiunii documentului: 1  

Data: 29 iulie 2010 

 

A.2. Descrierea activităţilor proiectului: 

 

Sumar 

Obiectivul proiectului constă în diminuarea gazelor de seră produse în procesul de descompunere a 

reziduurilor de sfeclă de zahăr. Mai mult ca atît, proiectul prevede înlocuirea generării de căldură 

prin folosirea combustibilului, prin generarea de căldură cu folosirea gazului biologic. 

În prezent, în Republica Moldova există patru uzine de producere a zahărului. Capacitatea lor 

sumară de prelucrare este de  aproximativ 11 000 tone/zi de sfeclă de zahăr. Două dintre aceste 

uzini aparţin Südzucker Moldova S.A. Pe parcursul perioadei de aproximativ 100 zile, ambele 

fabrici Südzucker prelucrează 650,000 t de sfeclă de zahăr şi produc 91,000 tone de zahăr, în 

condiţiile când creşterea optimală (spre exemplu totalitatea roadei, conţinutul de zahăr ) prevalează. 

Fabricile Südzucker Moldova S.A. contribuie la suplinirea pieţii naţionale de zahăr cu cererea a  

85,000 tone de zahăr anual. Zahărul rămas este comercializat în UE (în dependenţă de cota 

admisibilă), în Rusia şi ţările Balcanice. 

Activitatea proiectului va include instalarea reactorului biologic de fermentare la fabrica de zahăr 

Südzucker din Drochia, pentru capturarea şi utilizarea gazului biologic de la procesul de putrefacţie 

a pulpei de sfeclă de zahăr. Fabrica de zahăr are capacitatea de prelucrare a 3,000 tone de sfeclă de 

zahăr zilnic,  cu obţinerea reziduurilor de pulpă şi reziduurilor de sfeclă de zahăr. Dat fiind faptul că 

fabrica funcţionează aproximativ 100 zile în an, fiecare an se produce 90,000 tone de reziduuri ale 

sfeclei  de zahăr. 

 

Scenariul de bază al proiectului constă din două părţi:  

1. Planul de bază în ceea ce priveşte reziduurile sfeclei de zahăr este axat pe faptul că ele se 

descarcă la groapa de gunoi cu o adâncime de aproximativ 5.5 sau 10 metri. Acolo deşeurile 

sunt lăsate să se descompună anaerobic ce duce la emanarea considerabilă a metanului. La 

moment sunt 8 gropi de gunoi cu un volum total de 398,411 m
3
 în care se depozitează 

resturile de sfeclă de zahăr. Umplerea acestor gropi a început încă din anul 2008 şi spaţiul 

necesar va fi îndeajuns încă pentru următorii 3-4 ani, pînă în anul 2012. În împrejurările 
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fabricii sunt rezervate spaţii pentru construcţia gropilor de gunoi cu aceleaşi caracteristici ca 

şi prezentele gropi de gunoi. Emanările de metan sunt evitate prin intermediul activităţii 

proiectului, prin prelucrarea reziduurilor în instalaţia de gaz biologic şi prin capturarea 

gazului produs.     

 

2. Planul de bază în ceea ce priveşte generarea căldurii şi energiei electrice constă în  utilizarea 

continuă a gazului natural. Drept parte a proiectului, gazul biologic produs în reactorul 

biologic de fermentare este utilizat în generatorul fabricii de zahăr, înlocuind gazul natural, 

prevenind astfel emanarea gazelor de seră de la procesul de ardere a carburanţilor fosili. 

 

Întru diminuarea acestor emanări, miezul de sfeclă de zahăr precum şi reziduurile sfeclei vor 

fi prelucratе în instalaţia de gaz biologic.  Acolo ele vor fi prelucrate pentru a produce 

ulterior gaz biologic, care la rîndul său va fi capturat şi folosit pentru a genera căldură şi 

energie electrică. Instalaţia de gaz biologic va fi construită pe locul de colectare a sfeclei de 

zahăr deja existent al fabricii de zahăr din Drochia. Teritoriul este amplasat în regiunea 

nordică a suburbiilor Drochiei, alăturate fabricii de zahăr.  Uzina este înconjurată de 

pământuri agricole, păşuni, livezi şi vii. Localităţile Hlavan, Şurii de Jos şi Chetrosu sunt 

amplasate în raza de 5 km de la fabrică. 

 

Contribuţiile dezvoltării durabile  

În afară de reducerea emanărilor gazelor de seră produse de la descompunerea deşeurilor şi de la utilizarea 

combustibililor fosile, proiectul mai contribuie la apariţia efectelor benefice pentru societate şi mediul 

înconjurător: 

 Reducerea aruncărilor deşeurilor va duce la îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emanărilor 

mirosului neplăcut. 

 Reducerea poluării aerului de la mirosurile neplăcute de la gropile de gunoi va duce la mărirea 

atractivităţii spaţiilor înconjurătoare 

 Prin intermediul proiectului se vor reduce cantităţi considerabile de emanări ale gazelor de seră, ce se 

asociază cu încălzirea globală şi ce duc la impactul schimbării climei 

 Proiectul prezintă introducerea unei tehnologii noi în Moldova 

 Ca urmare a implementării proiectului se va efectua calificarea profesională a viitorilor angajaţi 

implicaţi în construcţia lui 

 Proiectul contribuie la asigurarea durabilă cu energie şi la protecţia climei prin utilizarea energiei 

renovabile 

  Proiectul duce la reducerea importului de gaze naturale în Moldova, astfel reducându-se dependenţa 

de resursele de peste hotare şi îmbunătăţindu-se bilanţul comercial al Moldovei 

 Proiectul asigură viabilitatea fabricii de zahăr prin promovarea unei surse durabile de energie 

electrică 

 Implementarea proiectului va duce la crearea locurilor de muncă atât în timpul procesului de 

construcţie, cât şi în timpul funcţionării 

 Mai mult ca atât, proiectul va contribui la ameliorarea situaţiei de angajare pentru prestatorii de 

servicii de peste hotare, care vor presta servicii pentru implementarea proiectului, creând astfel 

oportunităţi de dezvoltare ulterioară.   
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A.3.  Participanţii la proiect: 

 

Denumirea părţii implicate  

((gazdă) indică Partea 

gazdă) 

Participanţi la proiect, persoane 

juridice  private şi/sau publice (în 

cazul în care sunt) 

Indicaţi discret dacă 

Partea implicată doreşte 

să fie considerată drept 

parte participant la 

proiect  (Da/Nu) 

Republica Moldova (gazdă) 

 

Südzucker Moldova S.A. Nu 

 

 

Ecofys Germany GmbH este compania de consultaţii ce a pregătit Documentul de Descriere a Proiectului. 

Informaţia completă cu privire la datele de contact este indicată în Anexa nr.1. 
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A.4.  Descrierea tehnică a activităţilor de proiect: 

 

 A.4.1. Locaţiunea activităţii proiectului: 

 

  A.4.1.1.  Partea (ţile) gazdă:  

 

Republica Moldova 

 

  A.4.1.2.  Regiunea/Statul/ Provincia etc.:  

 

Regiunea cu aceeaşi denumire, Raionul Drochia 

 

  A.4.1.3.  Oraşul/Orăşelul/Comunitatea etc.: 

 

Drochia 

 

  A.4.1.4.   Detaliile cu privire la amplasarea fizică, inclusiv informaţia ce ar 

permite identificarea activităţii de proiect (maximum o pagină): 

 

Terenul este amplasat lîngă oraşul Drochia. Coordonatele geografice ale terenului sunt: 48° 2' 38.00" Est,  

27° 48' 37.32" Nord. 
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Desenul 1. Terenul proiectului din Moldova  (Sursa: Google Earth) 
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Desenul 2. Terenul de proiect. Oraşul Drochia  (Sursa: Google Earth) 

 

 

 

 A.4.2.  Categoria (iile) activităţilor de proiect: 

 

Proiectul include reutilizarea deşeurilor, domeniul de activitate 13 şi generarea energiei renovabile, domeniul 

de activitate nr.1.  

 A.4.3.  Tehnologia ce urmează a fi aplicată în proiect:  

 

Proiectul va utiliza tehnologia gazului biologic, proiectată de Inginerul Doctorul  Leopold Prendl. 

Actualmente mai există un proiect similar al uzinei pentru procesarea deşeurilor de sfeclă de zahăr, la fabrica 
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Sfecla   
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Sfecla   
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Pulpa umed 

Apa presata 
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Gaz  natur 

Motorina 

 

Abur 

Electricitat

e 

Melasă 

Zahăr 

Gaz bio 

de zahăr din Kapsovar, Ungaria. Schema următoare reprezintă planul de lucru al  fabricii de zahăr Südzucker 

în comparaţie cu situaţia după implementarea proiectului.  

 

 

 Desenul   nr 3. Situaţia anterioară activităţii de proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenul 4. Situaţia după implementarea activităţii de proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spălarea  Tăierea   Extragerea  Presarea 

Proces 

tehnologic 

Instalaţia termo 

electrică 

Decantator  

Gropa de gunoi 

solid 

turbină 

Spălarea  Tăierea   Extragerea  Presarea 

Proces tehnologic 
Instalaţia termo 

electrica  

Decantator  

Producerea 

biogazului 

turbină 
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Consumato 

 

 

 

 

A.4.4. Cantitatea calculată a reducerii emanărilor pe parcursul perioadei de creditare alese:  

 

 

Anii Reducerea emanărilor calculate în timp de 

un an (tone de CO2-eq) 

2012 8,153 

2013 11,511 

2014 14,674 

2015 17,653 

2016 20,458 

2017 23,100 

2018 25,588 

2019 27,931 

2020 30,138 

2021 32,216 

Totalitatea reducerilor de emanări  ( tone de CO2-

eq) 211,424 

Numărul total al anilor de creditare 10 

Media anuală al reducerilor pe perioada creditării  

(tone CO2-eq) 21,142 

 

 

 A.4.5.  Finanţarea publică a activităţii de proiect: 

 

Proiectul nu este finanţat public.  



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 10 

10 
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SECŢIUNEA B.  Aplicarea  metodologiei implementării şi monitorizării proiectului  

 

 

B.1. Denumirea şi corespunderea metodologiei implementării şi monitorizării  aplicate în 

activitatea de proiect:  

 

În activitatea de proiect se utilizează următoarea metodologie şi mecanisme: 

 

În activitatea de proiect sunt aplicate următorul plan de bază şi metodologie: 

 

 AM0025 Evitarea emanărilor de la deşeurile organice prin procesul de prelucrare alternativ ---

Versiunea 11 

 

Activitatea de proiect utilizează versiunea ulterioară a următoarelor mecanisme:  

 

 “Mecanismul de calculare a factorului emanărilor pentru un sistem de energie electrică” (Versiunea 

02)  

 “Mecanismul de determinare a emanărilor în procesul de implementare a proiectului, a gazelor uşor 

inflamabile ce conţin metan” (Versiunea 01) 

 “Mecanismul de demonstrare şi sesizare al factorului adiţional în ceea ce priveşte emanările gazelor 

de seră după implementarea proiectului (Versiunea 05.2) 

 “Mecanismul de determinare a evitării emanării metanului în procesul de prelucrare a deşeurilor de 

la gropile de gunoi” (Versiunea 04) 

 

Planul de bază şi metodologia de monitorizare aplicate în activitatea de proiect, precum şi mecanismele 

utilizate prezintă cea mai recentă versiune la momentul publicării planului de proiect pentru analiza şi 

primirea comentariilor cu privire la el. 
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B.2.    Justificarea alegerii efectuate şi a metodologiei, precum şi motivelor aplicabilităţii lor în 

activitatea de proiect.  

 

Activitatea proiectului propusă spre implementare corespunde tuturor condiţiilor de aplicabilitate a 

metodologiei aprobate AM0025: Evitarea emanărilor de la deşeurile organice prin procesul alternativ de 

prelucrare a deşeurilor. (Versiunea 11). 

 

Tabel 1 Condiţiile de aplicabilitate 

Condiţiile de aplicabilitate AM0025 

 

Activitatea de proiect va corespunde condiţiilor 

de aplicabilitate deoarece: 

Activitatea de proiect include una sau o combinaţie 

de opţiuni cu privire la prelucrarea deşeurilor în 

ceea ce priveşte deşeurile primite într-un an de zile, 

care în caz contrar ar fi fost aruncat la groapa de 

gunoi:  

 

(c) Prelucrarea anaerobică cu colectarea gazului 

biologic şi a celui uşor inflamabil şi utilizarea 

ulterioară a lor; 

Această condiţie este aplicabilă  activităţii de 

proiect deoarece deşeurile de la sfecla de zahăr ar fi 

fost aruncate la groapa de gunoi. Acum însă ele vor 

fi prelucrate prin putrefacţia anaerobă şi utilizate la 

producerea gazului biologic. 

În cazul prelucrării anaerobice, gazificării sau 

prelucrării deşeurilor, reziduurile de la aceste 

procese sunt compostate aerobic şi/sau aruncate la 

groapa de gunoi; 

Reziduurile vor fi utilizate în calitate de fertilizator 

pentru terenurile înconjurătoare în condiţii aerobe.  

Proporţiile şi caracteristicile diferitor tipuri de 

deşeuri organice prelucrate în procesul derulării 

activităţii de proiect pot fi determinate, pentru a 

aplica un model de generare a gazului de la gunoi 

în mai multe faze, pentru a calcula cantitatea 

gazului generat de la groapa de gunoi în cazul dacă 

activitatea de proiect nu ar fi fost implementată; 

Proprietăţile pulpei de sfeclă de zahăr sunt bine 

cunoscute şi pot fi aplicate modelului de la groapa 

de gunoi. 

Activitatea de proiect poate include generarea 

energiei electrice sau termice de la gazul biologic, 

gazului sintetic capturat, producerea fitomasei 

stabilizate, producerea căldurii de la procesul de 

incinerare, respectiv de la reactorul de putrefacţie 

anaerobic, de la gazificator, sau de la camera de 

ardere a masei biologice şi de la incinerarea 

reziduurilor.  Energia electrică poate fi exportată 

spre reţea şi/sau utilizată în întregime pe teritoriul 

Proiectul include generarea energiei electrice şi 

termice de la utilizarea gazului biologic în locul 

celui natural.  
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implementării proiectului.  În cazul producerii 

combustibilului din deşeurile solide (CDS), 

reducerea emanărilor poate fi cerută doar în 

cazurile în care CDS utilizat pentru generarea 

energiei electrice şi termice poate fi monitorizat; 

Activitatea de proiect nu presupune procesul de 

prelucrare termică cît a deşeurilor industriale, atît şi 

a celor de la spitale; 

Procesele de prelucrare termică a deşeurilor 

industriale sau de la spitale nu sunt prevăzute în 

proiect. 

 

În baza celor expuse mai sus, se poate trage concluzia că activitatea de proiect propusă corespunde 

condiţiilor de aplicabilitate a metodologiei aprobate AM0025:  Evitarea emanărilor de la deşeurile organice 

prin procesul alternativ de prelucrare a deşeurilor. (Versiunea 11). 

Metodologia aleasă este aplicabilă dacă scenariul 1 sau scenariul 2 după cum este identificat în tabelul 2 este 

considerat cel mai bun scenariu al planului de proiect. În tabelul următor sunt demonstrate toate combinaţiile 

posibile precum sunt prezentate în Metodologie.  

 

Tabelul 2 Combinaţia opţiunilor liniei iniţiale şi a scenariilor aplicabile acestei  metodologii  

Scenariu Planul de proiect Descrierea situaţiei 

Deşeuri Energie 

electrică 

Căldură 

Scenariul 1  M2/M3  P4 or P6  H4  Aruncarea deşeurilor la gropile de gunoi fără a captura 

gazul sau aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi cu 

captarea parţială a gazului şi arderea lui ulterioară.  

Energia electrică este obţinută de la instalaţia de 

captare  nouă sau existentă, bazată pe fosile sau de la 

reţeaua existentă şi energia termică de la  cazanul 

existent sau nou, bazat pe arderea fosilelor. 

Scenariul 2  M2/M3 P2  H2  Aruncarea deşeurilor la gropile de gunoi fără a captura 

gazul sau aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi cu 

captarea parţială a gazului şi ulterior este ars.  

Energia electrică şi/sau termică este generată de către 

instalaţia de generare bazată pe combustibile fosile.  
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B.3. Descrierea surselor şi gazelor incluse în procesul de implementare a proiectului:  

 

În cadrul proiectului intră toate procesele de producere ce ţin  de producerea gazului biologic, inclusiv 

următoarele surse şi gaze conform  AM0025: 

 

Tabelul 3 Lista gazelor şi surselor incluse în limitele proiectului, şi justificarea/explicarea motivelor în 

locurile unde gazele şi sursele nu sunt incluse 

 Sursa Gaz  Justificare  / Explicare 

P
ro

ie
ct

u
l 

d
e 

b
a
ză

 

Emanări de la 

descompunerea 

la gropile de 

gunoi  

CH4 Inclus Sursa cea mai mare a emanărilor din proiect  

N2O Exclus Emanările de N2O sunt mici în comparaţie cu emanările 

de CH4  de la groapa de gunoi. Excluderea acestui gaz 

poartă un caracter conservativ. 

CO2 Exclus Emanările de CO2  de la descompunerea deşeurilor 

organice nu sunt calculate.
a 

Emanările de la 

consumarea 

energiei electrice 

CO2 Inclus Energia electrică poate fi consumată de la reţea sau 

generată pe loc / sau în afara teritoriului, în scenariul de 

bază 

CH4 Exclus Exclus pentru a simplifica. Poartă un caracter 

conservativ.  

N2O Exclus Exclus pentru a simplifica. Poartă un caracter 

conservativ. 

Emanările de la 

generarea 

energiei termice 

CO2 Inclus În cazul în care energia termică este inclusă în activitatea 

de proiect 

CH4 Exclus Exclus pentru a simplifica. Poartă un caracter 

conservativ. 

N2O Exclus Exclus pentru a simplifica. Poartă un caracter 

conservativ. 

                                                           
a
 Elaboratorii de proiect dorind să neglijeze aceste surse de emanări necesită să urmeze explicaţiile din Anexa 2 din 

raportul EB 22 în care se menţionează  că “magnitudinea sursele emanărilor omise în calcularea emanărilor 

proiectului şi efectele de la scurgeri (în cazul în care sunt) ar trebui să fie egale sau să fie mai mici decît mafnitudinea 

surselor de emanare omise în calcularea emanărilor de bază 
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 Sursa Gaz  Justificare  / Explicare 

A
ct

iv
it

a
te

a
 d

e 
P

ro
ie

ct
 

Consumarea 

combustibilului 

fosil de pe loc 

datorată 

activităţii de 

proiect, în alte 

cazuri decît 

pentru generarea 

energiei electrice 

CO2 Inclus Poate fi o sursă importantă de emanări. Aceasta include 

vehiculele utilizate în teritoriu, generarea căldurii, 

conectarea generatorului de gaz, combustibilii fosili 

auxiliari adăugaţi pentru incinerare, etc.  

CH4 Exclus Exclus pentru simplificare. Această sursă de emanare se 

consideră a fi mică. 

N2O Exclus Exclus pentru simplificare. Această sursă de emanare se 

consideră a fi mică. 

Emanările de la 

utilizarea 

energiei electrice 

de pe loc 

CO2 Inclus Poate fi o sursă important de emanare. În cazul în care 

energia electrică este generată de la gazul 

biologic/sintetic colectat, aceste emanări nu sunt luate în 

consideraţie. Emanările de   CO2  de la combustia masei 

biologice CDS de la deşeurile fosile, pentru generarea 

energiei electrice, ce urmează a fi utilizate pe teritoriu 

sunt luate în consideraţie.   

CH4 Exclus Exclus pentru simplificare. Această sursă de emanare se 

consideră a fi mică. 

N2O Exclus Exclus pentru simplificare. Această sursă de emanare se 

consideră a fi mică. 

Emanări directe 

de la procesul de 

prelucrare a 

deşeurilor 

N2O Exclus Poate fi sursă importantă de emanări în procesele de 

compostare.   N2O poate fi emanată în procesul 

incinerării, a gazului sintetic
a
 produs, a descompunerii 

anaerobe a deşeurilor şi a arderii masei biologice 

stabilizate sau CDS.   

CO2 Inclus Emanările de CO2 de la incinerare, gazificare sau 

combustie a deşeurilor fosile necesită a fi incluse. 

Emanările de  CO2  de la descompunerea sau arderea 

deşeurilor organice nu sunt luate în consideraţie 
a 

CH4 Inclus Procesul de compostare poate să nu fie complet şi să ducă 

la descompunerea anaerobică.  Scurgerea a CH4 de la 

reactorul de descompunere anaerobică şi arderea 

incompletă în procesul de combustie, sunt surse 

potenţiale ale emanărilor din proiect.  CH4  poate fi 

emanat de la coşurile de fum
a
 de la incinerare, în procesul 

de producere a gazului şi combustie a masei biologice 

stabilizate.  

Emanările de la 

prelucrarea 

CO2 Exclus Emanările de CO2 de la descompunerea deşeurilor 

organice nu sunt luate în consideraţie. 
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 Sursa Gaz  Justificare  / Explicare 

apelor de 

devabuare 

CH4 Inclus Prelucrarea apei de devabuare nu ar trebui să producă 

emanări de  CH4 , la fel ca şi în procesul prelucrării 

anaerobe; în caz contrar calculul acestor emanări ar trebui 

să fie făcut. 

N2O Exclus Exclus pentru simplificare. Această sursă de emanare se 

consideră a fi mică. 

 

 

 

B.4. Descrierea cum este identificat scenariul de bază şi descrierea scenariului de bază identificat:  

 

 

Astfel conform metodologiei aprobate AM0025 Evitarea emanărilor de la deşeurile organice prin procesul 

alternative de prelucrare a deşeurilor. (Versiunea 11), scenariul de bază este identificat utilizând Pasul 1 al 

„Mecanismul de demonstrare şi sesizare al factorului adiţional în ceea ce priveşte emanările gazelor de seră 

după implementarea proiectului” (Versiunea 05.2), pentru a identifica toate alternativele reale şi credibile ale 

proiectului de bază.  

 

Pasul 1: Identificarea tuturor alternativelor activităţii de proiect în conformitate cu legislaţia şi 

regulamentele în vigoare  

Pasul 1a: Definirea alternativelor pentru activitatea de proiect: 

 

Tabelul 4 Scenarii de utilizare alternativă  

 Scenarii de utilizare alternativă  care sunt 

posibile pentru participanţii la proiect  

Aplicabilitatea pentru scenariul proiectului  

M1 Activitatea de proiect (descompunerea 

anaerobă) să nu fie implementată ca proiect 

CDM; 

Acest scenariu poate fi o alternativă pentru 

activitatea de proiect. 

M2 Aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi unde 

gazul capturat să fie ars; 

În vecinătatea teritoriului nu sunt la dispoziţie 

astfel de gropi de gunoi. Astfel acest scenariu nu 

poate fi considerat drept alternativă pentru proiect.  

M3 Aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi fără a 

capta gazul emanat. 

Acest scenariu este un scenariu alternativ pentru 

activitatea de proiect deoarece el prezintă practica 
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curentă.  

 

Pentru generarea energiei, drept alternative reale şi credibile pot fi considerate:  

Tabelul 5 Scenarii alternative de generare a energiei  

 
Scenarii alternative de generare a energiei  

aplicabile pentru participanţii la proiect 

Aplicabilitatea pentru scenariul de proiect  

P1 Energia generată de la produsele secundare 

obţinute de la una dintre opţiunile de 

prelucrare a deşeurilor menţionate în M1, ce 

nu vor fi considerate drept parte a activităţii de 

proiect  CDM; 

Acest scenariu poate fi considerat drept o alternativă 

pentru activitatea de proiect. 

P2 Existenţa sau construcţia unei instalaţii noi pe 

teritoriu sau în afara lui de generarea energiei 

prin arderea combustibilelor fosile; 

Acest scenariu poate fi considerat drept o alternativă 

pentru activitatea de proiect deoarece este utilizat în 

practica curentă. 

P3 Existenţa sau construcţia unei instalaţii noi pe 

teritoriu sau în afara lui bazată pe utilizarea 

materiei prime renovabile; 

Materia primă renovabilă nu este disponibilă în 

cantitatea necesară pentru satisfacerea necesităţilor 

proiectului. Deci acest scenariu nu poate fi 

considerat drept alternativă pentru activitatea de 

proiect. 

P4 Existenţa sau construcţia unei instalaţii noi pe 

teritoriu sau în afara lui, de captare şi ardere a 

combustibililor fosile; 

La moment nu există o instalaţie de captare şi ardere 

a combustibililor fosile. Şi de asemenea nu există 

cerere adiţională pentru o astfel de instalaţie de 

generare a energiei în teritoriu.  Deci acest scenariu 

nu poate fi considerat drept alternativă pentru 

activitatea de proiect. 

P5 Existenţa sau construcţia unei instalaţii noi pe 

teritoriu sau în afara lui bazată pe captarea  

sursei de energie renovabile; 

La moment nu există o instalaţie de captare şi 

utilizare a sursei de energie renovabile.  Deci acest 

scenariu nu poate fi considerat drept alternativă 

pentru activitatea de proiect. 

P6 Existenţa şi/sau conectarea la o nouă staţie de 

energie electrică  

Capacităţile existente nu sunt suficiente pentru a 

suplini necesitatea de energie electrică. Deoarece 

capacitatea publică de generare este adesea supusă 

deconectării, o instalaţie conectată la reţea nu este o 

opţiune. Deci acest scenariu nu poate fi considerat 

drept alternativă pentru activitatea de proiect. 
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Pentru generarea de căldură, alternativele reale şi credibile ar fi:  

Tabelul 6 scenarii alternative de generare a căldurii  

 
Scenarii alternative de generare a energiei 

termice aplicabile pentru participanţii la 

proiect 

Aplicabilitatea pentru scenariul de proiect  

H1 Energia generată de la produsele secundare 

obţinute de la una dintre opţiunile de 

prelucrare a deşeurilor menţionate în M1, ce 

nu vor fi considerate drept parte a activităţii de 

proiect  CDM; 

Acest scenariu poate fi considerat drept o alternativă 

pentru activitatea de proiect. 

H2 Existenţa sau construcţia unei instalaţii noi pe 

teritoriu sau în afara lui de generarea energiei 

prin arderea combustibilelor fosile; 

Acest scenariu poate fi considerat drept o alternativă 

pentru activitatea de proiect deoarece este utilizat în 

practica curentă. 

H3 Existenţa sau construcţia unei instalaţii noi pe 

teritoriu sau în afara lui bazată pe utilizarea 

materiei prime renovabile; 

Materia primă renovabilă nu este disponibilă în 

cantitatea necesară pentru satisfacerea necesităţilor 

proiectului. Deci acest scenariu nu poate fi 

considerat drept alternativă pentru activitatea de 

proiect. 

H4 Existenţa sau construcţia unui nou cazan bazat 

pe arderea combustibililor fosile; 

Acest scenariu poate fi considerat drept o alternativă 

pentru activitatea de proiect deoarece proiectul necesită 

aprovizionarea cu energie electrică şi termică, doar 

energia termică nu este o opţiune viabilă. 

H5 Existenţa sau construcţia unui nou cazan bazat 

pe utilizarea energiei renovabile a 

combustibililor fosile 

Acest scenariu nu este credibil pentru activitatea de 

proiect. Nici o sursă renovabilă ce ar fi putut 

comparată cu prezentul combustibil nu este 

accesibilă pentru utilizarea în cazan. Deci acest 

scenariu nu poate fi considerat drept alternativă 

pentru activitatea de proiect. 

H6 Alte surse precum încălzirea centralizată ; Nici un fel de încălzire centralizată nu este accesibilă 

pe teritoriul fabricii. Deci acest scenariu nu poate fi 

considerat drept alternativă pentru activitatea de 

proiect. 

H7 Alte tehnologii de generare a căldurii  (precum 

pompe de încălzire sau energie solară). 

Noile tehnologii de generare a căldurii nu sunt 

accesibile din punct de vedere comercial pentru 

activitatea de proiect şi nu vor suplini necesitatea în 

energie termică . Din cauză că o instalaţie accesibilă 

de generare a căldurii este o necesitate primordială, 

acestea nu sunt considerate drept surse alternative 

accesibile şi  credibile.  
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În baza celor expuse, drept scenarii de bază pentru desfăşurarea activităţii proiectului pot fi identificate:  

 

Pentru dispunerea / prelucrarea deşeurilor:  

 

M1:  Activitatea de proiect (precum prelucrarea anaerobică) să nu fie implementată drept proiect CDM  

M3:  Aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi fără a captura gazul emanat. 

 

Pentru generarea energiei: 

 

P1: Energia generată de către un produs secundar al unei dintre opţiunile de tratare a deşeurilor expuse 

mai sus în M1, neimplementată drept activitate de proiect CDM; 

P2: Existenţa sau Construirea pe teritoriu sau în afara lui a unei instalaţii de generare a energiei cu 

utilizarea combustibilelor fosile 

 

Pentru generarea căldurii: 

 

H1: Energia termică generată de către un produs secundar al unei dintre opţiunile de tratare a deşeurilor 

expuse mai sus în M1, neimplimentată drept activitate de proiect CDM; 

H2:  Existenţa sau Construirea pe teritoriu sau în afara lui a unei instalaţii de generare a energiei termice 

cu utilizarea combustibilelor fosile 

În tabelul nr.7 ce urmează sunt expuse două alterative:  

 

Alternativa 1:  o combinare a M1, P1 şi H1 

Alternativa 2: o combinare a of M3, P2 şi H2 

 

Tabelul 7 combinarea opţiunilor de bază şi a scenariilor aplicabile acestei metodologii  

Alternativa Proiectul de bază Descrierea situaţiei 

Deşeu Electricitat

e 

Căldură 



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 20 

20 

 

Alternativa  1  M1  P1 H1 M1: Activitatea de proiect (precum prelucrarea 

anaerobică) să nu fie implementată drept proiect CDM 

P1: Energia generată de către un produs secundar al 

unei dintre opţiunile de tratare a deşeurilor 

expuse mai sus în M1, neimplimentată drept 

activitate de proiect CDM; 

H1: Energia termică generată de către un produs 

secundar al unei dintre opţiunile de tratare a 

deşeurilor expuse mai sus în M1, 

neimplimentată drept activitate de proiect 

CDM; 

Alternativa  2  M3 P2  H2  M3: Aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi fără a 

captura gazul emanat. 

P2: Existenţa pe teritoriu sau în afara lui a unei 

instalaţii de generare a energiei cu utilizarea 

combustibilelor fosile 

H2: Existenţa pe teritoriu sau în afara lui a unei 

instalaţii de generare a energiei termice cu 

utilizarea combustibilelor fosile 

 

Pasul 2: Identificarea gazului pentru alegerea de către proiect a unei surse de energie, luînd în 

consideraţie principiile politicii naţionale   

Combustibilul utilizat în prezent este gazul natural şi adiţional combustibilul diesel. Gazul natural este unul 

dintre combustibilii ce emană mai puţine gaze de seră dintre cele accesibile, şi nu există limite stabilite de 

către Guvernul Republicii Moldova în ceea ce priveşte utilizarea lui.   În acelaşi timp, nu se aşteaptă 

diminuarea livrărilor de gaz natural pe întreaga durată a proiectului. Totuşi utilizarea în exclusivitate a 

gazului natural reprezintă o alegere conservativă în ceea ce priveşte activitatea de proiect.  

B.5. Descrierea modului cum emanările antropogene de gaze de seră sunt reduse în comparaţie cu  

cele ce ar fi emanate în absenţa activităţii proiectului CDM (sesizarea şi demonstrarea adiţionalităţii):  

Astfel conform metodologiei aprobate AM0025 Evitarea emanărilor de la deşeurile organice prin procesul 

alternativ de prelucrare a deşeurilor. (Versiunea 11), caracterul adiţional este demonstrat  utilizând Pasul 1 al 

„Mecanismului de demonstrare şi sesizare al factorului adiţional în ceea ce priveşte emanările gazelor de seră 

după implementarea proiectului” (Versiunea 05.2). 

 

 Pasul 1: Identificarea alternativelor pentru activitatea de proiect în conformitate cu legislaţia şi 

regulamentele în vigoare 
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Pasul 1a:  Definirea alternativelor pentru activitatea de proiect: 

 

În secţiunea B.4 sunt identificate două alternative pentru activitatea de proiect precum este demonstrat în 

Tabelul 8.  

 

Tabelul 8 Combinarea opţiunilor şi scenariilor de bază aplicabile acestei metodologii  

Alternativa Proiectul de bază Descrierea situaţiei 

Deşeu Electricitate Căldur

ă 

Alternativa  1  M1  P1 H1 M1: Activitatea de proiect (precum prelucrarea 

anaerobică) să nu fie implementată drept proiect CDM 

P1: Energia generată de către un produs secundar al 

unei dintre opţiunile de tratare a deşeurilor 

expuse mai sus în M1, neimplimentată drept 

activitate de proiect CDM; 

H1: Energia termică generată de către un produs 

secundar al unei dintre opţiunile de tratare a 

deşeurilor expuse mai sus în M1, 

neimplimentată drept activitate de proiect 

CDM; 

Alternativa  2  M3 P2  H2  M3: Aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi fără a 

captura gazul emanat. 

P2: Existenţa pe teritoriu sau în afara lui a unei 

instalaţii de generare a energiei cu utilizarea 

combustibilelor fosile 

H2: Existenţa pe teritoriu sau în afara lui a unei 

instalaţii de generare a energiei termice cu utilizarea 

combustibilelor fosile 

 

Prin pasul 1 b se va efectua corespunderea alternativelor cu legislaţia în vigoare. 

 

Pasul 1b: Corespunderea cu regulamentele şi legislaţia obligatorie în vigoare 

 

Politicile şi circumstanţele naţionale ce ţin de proiectul de bază şi cel propus sunt: Pentru Alternativa 1 a 

implementării sistemului de gaz biologic fără CDM: 
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 Legea No. Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului înconjurător 

 Legea No. 1540-XIII  cu privire la taxele pentru aruncarea deşeurilor 

 GOST 12.1.003-83 – norma cu privire la zgomotul produs de utilajul în procesul de producere 

 GOST 12.1.012-78 – norma cu privire la nivelurile admisibile de vibraţii  

 

Alternativa 1 satisface toate normele şi legile enumerate mai sus.  Alternativa 2 prezintă continuarea 

activităţii curente. Astfel ambele alternative corespund legislaţiei curente.   

 

În conformitate cu „Mecanismul de demonstrare şi sesizare al factorului adiţional în ceea ce priveşte 

emanările gazelor de seră după implementarea proiectului”  următoarea etapă este de a purcede la Pasul 2 

(Analiza investiţiilor) sau Pasul 3 (Analiza obstacolelor). În ceea ce priveşte activitatea proiectului, a fost 

selectat pasul 3 – analiza obstacolelor. 

 

 

Pasul 3: Analiza obstacolelor 

 

Pasul 3a: Obstacolele identificate care ar putea preveni executarea unui sau mai multor scenarii 

alternative. 

Prin acest pas sunt identificate obstacolele reale şi credibile ce ar putea preveni executarea implementării 

activităţii de proiect propuse, în cazul în care activitatea de proiect nu va fi înregistrată drept activitate CDM.   

 

Astfel au fost identificate următoarele obstacole: 

 

Obstacolele cauzate de practica ce prevalează: 

Activitatea acestui proiect este unica în felul său. Pînă acum nu s-a mai utilizat gaz biologic drept 

combustibil pentru executarea operaţiunii comerciale de mare amploare. Mai mult ca atât, tehnologia gazului 

biologic nu este aplicat în întregul sector privat din Republica Moldova. 

 

Din motivul că activitatea proiectului este unică de felul său în Moldova, aceasta prezintă un şir de obstacole 

precum lipsa cunoştinţelor de operare, instruirea necesară a personalului, riscul stagnărilor datorate aplicării 

tehnologiilor noi, sabilirea sistemului de logistică pentru a asigura disponibilitatea părţilor aparte a utilajului, 

care nu sunt disponibile local.  
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Obstacolele tehnologice: 

Procesul de putrefacţie anaerobă este un proces sensibil biologic, ce necesită cunoştinţe şi abilităţi speciale. 

Acestea fiind acumulate, totuşi se aşteaptă că va trece o anumită perioadă de timp pînă cînd activitatea 

proiectului va lua amploare. Aceasta se va datora emanărilor insuficiente de gaz decît cele aşteptate. 

 

Combustia gazului biologic măreşte riscul de malfuncţiune în comparaţie cu utilizarea doar a gazului natural.  

 

Pasul 3b: Demonstrează că obstacolele identificate nu vor preveni implementarea a cel puţi uneia 

dintre alternative (cu excepţia activităţii de proiect propuse): 

 

Obstacolul practicii ce prevalează şi de asemenea obstacolul tehnologic previn implementarea Alternativei 1  

a activităţii de proiect  (digestia anaerobică) neimplementată drept proiect CDM prin care energia şi căldura 

este generată de la gaz biologic. 

 

După aplicarea paşilor 3a şi  3b se poate trage concluzia că Alternativa 2 constă în aruncarea deşeurilor la 

gropile de gunoi fără captarea gazului. Energia electrică şi/sau termică ce este generată de instalaţia cu 

arderea a combustibilului fosil existent  nu întîmpină obstacole, şi această alternativă nu este activitatea de 

proiect fără  a fi înregistrată drept activitate de proiect CDM. 

Din cauza că utilizarea CDM uşurează trecerea obstacolului ce prevalează, în conformitate cu  “Mecanismul 

de demonstrare a sesizării şi caracterului adiţional” versiunea 5.2. mai există un singur scenariu alternativ, 

Scenariul 2, următorul pas fiind analiza practicii deja existente.  

Pasul  4: Analiza practicii deja existente 

Pasul 3a a demonstrat că acest proiect este unic în felul său şi analiza practici deja existente nu poate fi 

efectuată. 

Concluzii 

În urma efectuării analizei factorului adiţional, se poate conclude că acest proiect nu s-ar fi implementat fără 

suportul CDM. Activitatea de proiect CDM prevalează legislaţia în vigoare şi practica fabricilor de zahăr din 

Moldova. Se poate de asemenea conclude că activitatea proiectului se întimpină cu obstacole ce împiedică 

implementarea ei, dar care sunt anihilate de către CDM. Mai mult ca atât, activitatea propusă poate fi 

modificată adiţional în conformitate cu scenariul proiectului de bază.  

B.6. Reducerea emanărilor: 

 

B.6.1. Explicarea alegerilor metodologice: 
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Următoarele ecuaţii vor fi aplicate reducerilor emanărilor: 

 

Emanările proiectului: 

 

Emanările proiectului includ emanările de la utilizarea carburanţilor alternativi şi/sau carburanţilor fosili mai 

puţin carbonizaţi (PEk,y), emanările proiectului de la utilizarea adiţională a energiei şi sau carburanţilor fosili 

drept rezultat al activităţii de proiect (PEEC,y and PEFC,y), emanările proiectului de la arderea carburanţilor 

fosili utilizaţi pentru transportarea carburanţilor alternativi spre utilajul proiectului  (PET,y), şi, dacă este 

aplicabil, emanările proiectului de la cultivarea masei biologice renovabile la plantaţia dedicată (PEBC,y): 

 

Emanările proiectului timp de un an  y sunt: 

 

PEy = PEelec,y + PEcombustibil, pe teren,y + PEc,y + PEa,y + PEg,y+ PEr,y+ PEi,y+PEw,y    (1) 

 

Unde: 

PEy = Sunt emanările proiectului timp de un an y (tCO2e) 

PEelec,y  = Sunt emanările de la utilizarea energiei electrice pe teren datorate activităţii de proiect 

timp de un an  y (tCO2e) 

PEcombustibil, pe 

teren,y  

= Sunt emanările pe teren datorate utilizării combustibilului pe teren timp de un an y 

(tCO2e)  

PEc,y  = Sunt emanările în timpul procesului de compostare timp de un an y (tCO2e) 

PEa,y = Sunt emanările  de la putrefacţia anaerobă timp de un an y (tCO2e) 

PEg,y = Sunt emanările  de la procesul de gazificare timp de un an y (tCO2e) 

PEr,y = Sunt emanările de la arderea masei biologice stabilizate timp de un an y (tCO2e) 

PEi,y = Sunt emanările de la incinerarea deşeurilor timp de un an y (tCO2e) 

PEw,y = Sunt emanările de la prelucrarea apei de devabuare timp de un an y (tCO2e) 

În următoarele tabele sunt explicate motivele de ce unele emanări ale proiectului nu sunt luate în 

consideraţie: 

Tabelul 9 Overview of project emissions 

Sursa 

Emanărilor 

Menţiune  Motivul 
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proiectului 

PEy Inclus Partea mandatară.  

PEelec,y  Inclus Sunt emanările de la consumul energiei electrice pe teren în urma 

activităţii de proiect în timp de un an y (tCO2e) 

PEcombustibil,  în 

teren,y  

Nu este inclus Sunt emanările pe teren datorate consumului de combustibil pe teren 

timp de un an  y (tCO2e)  

PEc,y  Nu este inclus Nu are loc procesul de compostare. 

PEa,y Inclus Nu sunt emanări de la instalaţia de descompunere deoarece este 

construită foarte ermetic. În cazul izbucnirii focului emanările vor fi 

monitorizate. 

PEg,y Nu este inclus Nu are loc procesul de gazificare. 

PEr,y Nu este inclus Nu are loc arderea RDF . 

PEi,y Nu este inclus Nu are loc incinerarea deşeurilor.  

PEw,y Nu este inclus Nu se produce apă de devabuare, din acest motiv nu are loc tratarea 

apei de devabuare. 

Emanările proiectului sunt calculate urmând paşii:  

Pasul 1.  Calcularea emanărilor proiectului de la consumul energiei electrice pe teren în procesul activităţii 

de proiect, în termen de un an y (tCO2e)  

 

PEelec,y =  EGPJ,FF,y * CEFelec         (2) 

Unde: 

EGPJ,FF,y = Este totalul energiei generate într-o instalaţie de producere a energiei cu utilizarea 

carburantului fosil sau consumate de la reţea ca rezultat al activităţii de proiect, 

măsurată cu utilizarea unui contor (MWh) 

CEFelec  = Este factorii emanării de carbon pentru generarea energiei electrice în procesul 

activităţii de proiect (tCO2/MWh) 

Pasul  2.  Calcularea emanărilor de proiect de la procesul de putrefacţie anaerob în termen de un an y 

(tCO2e) 

 

PEa,y  = PEa,l,y + PEa,s,y           (3) 

Unde: 

PEa,l,y  = Este scurgerea de CH4 din reactorul de descompunere anaerob în timp de un an y 
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(tCO2e) 

PEa,s,y  = Sunt totalitatea emanărilor de N2O şi CH4    din coşurile de fum  al procesului de 

descompunere anaerobă pe timp de un an y (tCO2e) 

 

Emanările de CH4 de la scurgeri  (PEa,l,y) 

 

O sursă potenţială a emanărilor proiectului o constituie strecurarea fizică a CH4 din reactorul de 

descompunere anaerobă. Sunt prevăzute trei opţiuni pentru calcularea acestor emanări: 

 

Opţiunea 1: Monitorizarea cantităţii actuale ale gazului strecurat; 

Opţiunea 2: Aplicarea unui factor de strecurare fizică a gazului, justificînd alegerea efectuată: 

PEa,l,y = Pl * Ma,y  (4) 

Unde: 

PEa,l,y  = Este scurgerea de emanări de metan de la reactorul anaerob în timp de un an y 

(tCO2e) 

Pl  = Este factorul de scurgere de la reactor  (fracţiune) 

Ma,y = Este cantitatea totală a metanului produsă de către reactor în timp de un an  y 

(tCO2e) 

Opţiunea  3:  Aplicarea factorului de scurgere 0 acolo unde tehnologia avansată utilizată de proiect previne 

orice scurgere fizică. În astfel de cazuri, elaboratorul proiectului trebuie să promoveze eligibilitatea cu 

prezentarea detaliilor tehnologiei utilizate, pentru a dovedi că factorul 0 al scurgerii este justificat.  

Opţiunea 3 a fost aleasă drept cea mai potrivită opţiune pentru instalaţia de gaz biologic din Drochia.  

Documentaţia este prezentată Departamentului Mediului Înconjurător.  

Pasul 3.emanările de la coşurile reactorului de descompunere anaerobă (PEa,s,y) 

Gazul biologic produs de la procesul de discompunere anaerobă poate fi ars sau utilizat în producerea 

energiei electrice. Emanările finale de la coşuri vin de la aceste două surse şi se analizează independent. 

1.  Emanările de la descompunerea anaerobă de la generator – PEa,l,y 

2.  Emanările de la ardere - PE
flare,y

 

1. Emanările de la ţeava de descompunere anaerobă al generatorului ,  

Aceste emanări sunt omise deoarece ele reprezintă doar o mică parte din reducerea emanărilor prevăzută.  



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 27 

27 

 

Emanările de la descompunerea anaerobă sunt prevăzute să fie de aproximativ 30 t CO2eq în an. Aceeaşi 

cantitate ca şi la producerea de bază cînd gazul natural este utilizat în calitate de carburant.  

Mai mult ca atît, Metodologia prevede că: 

“magnitudinea surselor de emanări omise în calculul emanărilor proiectului şi efectele de scurgere 

(în cazul în ca re sunt pozitive) ar trebui să fie egală sau mai mică decît magnitudinea surselor omise 

în calcularea emanărilor de la fabrica de bază” 

În contrast cu aceasta, alegerea gazului natural drept  combustibil la fabrica de bază  în locul mixului anterior 

de gaz natural şi motorină, duce la subestimarea al emanărilor de bază de cel puţin 100 t CO2eq în an. 

Emanările proiectului de la consumul de energie electrică pe teritoriu au fost calculate utilizînd grila 

naţională al factorului emanărilro de 0.521 t CO2eq / MWh. Această valoare este mai mare decît factorul real 

al emanărilor al energiei electrice utilizate care este generată de generator. Astfel emanările proiectului au o 

magnitudine mai mare decît emanările reale ale proiectului.  

În plus schimbul de carburant de la gazul natural la gazul biologic în cazan, nu afectează cantitatea de 

emanări de  N2O şi CH4 care în mare parte sunt determinate de condiţiile de ardere, care sunt identice în 

cazan pentru ambii carburanţi, ceea ce semnifică că nu sunt schimbări între linia de bază şi activitatea de 

proiect.  

Continuînd cele expuse, omiterea emanărilor de la ţevele reactorului de descompunere este justificată.  

2.  Emanări de la ardere  

În cazul în care va izbucni un proces de ardere, se va utiliza „Mecanismul de calculare a emanărilor 

proiectului de la arderea gazelor ce conţin metan” (Versiunea 01). Din această cauză emanările de la ţevile de 

descompunere anaerobă sunt determinate de emanările de la ardere. În proiect se va utiliza o flacără cu 

iniţiere automată pentru a arde biogazul ce nu a fost utilizat în unitatea de generare.   

Emanările de la ardere sunt calculate în felul următor:  

Pasul 1. Determinarea masei cantităţii de gaz din gazul rezidual ce este predispus arderii  

Prin acest pas se calculează masa cantităţii de gaz rezidual pentru fiecare oră h, bazată pe rata cantităţii de 

gaz volumetrică şi densitatea gazului rezidual. Densitatea gazelor reziduale este calculată în baza fracţiunii 

volumetrice al tuturor componentelor din gaz. 

hRGhnRGhRG FVFM ,,,,           (5) 

Unde: 

hRGFM ,  = 
Masa cantităţii de gaz rezidual într-o oră h (kg/h) 

hnRG ,,  = 
Densitatea gazului rezidual în condiţii normale într-o oră  h (kg/m

3
) 

hRGFV ,  = Rata volumetrică al gazului rezidual pe timp uscat în condiţii normale în 

timp de o oră h (m
3
/h) 

 

şi: 
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n
hRGMM

uR
n

T

P

hnRG 


,

,,          (6) 

 

 

Unde: 

ρ
RG,n,h 

 = Densitatea gazului rezidual în condiţii normale într-o oră h (kg/m
3
) 

P
n 
 = Presiunea atmosferică în condiţii normale (101 325) (Pa)  

R
u 
 = Constanta gazului ideal universal  (8 314) (Pa.m

3
/kmol.K) 

MM
RG,h 

 = Masa moleculară al gazului rezidual într- o oră  h (kg/kmol) 

T
n 
 = Temperatura în condiţii normale (273.15) (K) 

 

şi: 

 
i

ihihRG MMfvMM )( ,,          (7) 

 

Unde: 

MM
RG,h 

 = Masa moleculară al gazului rezidual într-o oră h (kg/kmol) 

fv,i,h = Fracţia volumetrică al componentului  i  în gazul rezidual într-o oră h  

MMi = Masa moleculară al componentului i din gazul rezidual  

i = Componenţii CH4, N2 

 

Pasul 2. Determinarea fracţiunii de masă al carbonului, hidrogenului, oxigenului şi nitrogenului în gazul  

rezidual  

 

Fracţiunea de masă a carbonului, hidrogenului, oxigenului şi nitrogenului în gazul rezidual, calculată de la 

fracţiunea volumetrică al fiecărui component i în gazul rezidual, se  determină în felul următor:  

hRG

i

ijjhi

MM

NAAMfv

hjfm
,

,,

,






          (8) 
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Unde: 

fm
j,h 

 = Fracţiunea  de masă al elementului  j în gazul rezidual într-o oră  h  

fv
i,h 

 = Fracţiunea volumetrică al componentului i în gazul  rezidual într-o oră 

h  
AM

j 
 = Masa  atomică al elementului  j (kg/kmol) 

NA
j,i 

 = Numărul atomilor al elementului  j în componentul  i  

MM
RG,h 

 = Masa moleculară al gazului rezidual într-o oră h (kg/kmol) 

j  = Elementele carbon, hidrogen, oxigen şi nitrogen  

i = Componentele  CH
4
, N

2 
 

 

Pasul 5. Determinarea ratei masei de metan în gazul rezidual pe bază uscată  

 

nCHhRGCHhRGhRG fvFVTM ,4,,4,,          (9) 

Unde: 

TM
RG,h 

 = Rata fluxului de masă al metanului în gazul rezidual într-o oră h (kg/h) 

FV
RG,h 

 = Rata fluxului volumetric al gazului rezidual pe bază uscată în condiţii 

normale într-o oră  h (m3/h) 
fv

CH4,RG,h 
 = Fracţiunea volumetrică al metanului în gazul rezidual pe bază uscată 

într-o oră  h (NB: aceasta corespunde  fv
i,RG,h 

unde i se referă la metan).  

ρ
CH4,n 

 = Densitatea metanului în condiţii normale (0.716 kg/m3) 

 

Pasul 6. Determinarea productivitatea arderii în fiecare oră 

 

În cazul flăcărilor deschise,  productivitatea pentru fiecare oră h  (η
flare,h

) este  

• 0 %  dacă flacăra nu este detectată pe un termen mai mare de 20 minute în timp de o oră h.  

• 50 %  dacă flacăra este detectată pe un termen mai mare de 20 minute în timp de o oră h. 

Pasul 7. Calcularea emanărilor anuale ale proiectului de la procesul de ardere  
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8760

1

1000,,,
4)1(

h

GWP

hflarehRGyflare
CHTMPE        (10) 

 

 

Unde: 

PE
flare,y 

 = Emanările de proiect de la arderea gazului rezidual timp de un an y 

(tCO
2
e) 

TM
RG,h 

 = Rata fluxului de masă a metanului în gazul rezidual metan în timp de o 

oră  h  
η

flare,h 
 = Productivitatea flăcării în timp de o oră  h   

GWP
CH4 

 = Potenţialul de Încălzire Globală a metanului valid pentru perioada 

concomitentă (tCO
2
e/tCH

4
) 

 

 

 

Emanările iniţiale 

 

Emanările proiectului de bază sunt calculate astfel: 

 

Pentru a calcula emanările procesului de producţie de bază, participanţii ar trebui să utilizeze ecuaţia 

următoare: 

 

BEy  =  (MBy - MDreg,y) + BEEN,y         (11) 

 

Unde: 

BEy = Sunt  emanările procesului de producţie de bază timp de un an y (tCO2e) 

MBy = Este metanul produs la groapa de gunoi în absenţa activităţii de proiect în timp 

de un an  y (tCO2e) 

MDreg,y = Este metanul ce ar fi descompus în absenţa activităţii de proiect în timp de un an 

y (tCO2e) 

BEEN,y   = Emanărilor procesului de producţie de bază de la generarea energiei înlocuită de 

activitatea de proiect în timp de un an  y (tCO2e).  
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Factorul de ajustare (AF)  

În cazurile în care cerinţele contractuale sau regulamentatoare nu specifică MDreg,y, un factor de ajustare  

(AF) trebuie să fie folosit şi justificat, luând în consideraţie contextul proiectului. În executarea acestuia, 

participanţii la proiect ar trebui să ia în consideraţie că o cantitate de metan generată de groapa de gunoi 

poate fi captată şi distrusă pentru a corespunde cu regulamentele şi cerinţele contractuale, sau să   se ia în 

consideraţie mirosurile neplăcute şi securitatea.  

 

MDreg,y = MBy * AF          (12) 

 

Unde: 

AF = Este factorul de ajustare pentru MBy (%) 

 

Generarea metanului la gropile de gunoi în absenţa activităţii de proiect (MBy) 

 

Cantitatea metanului ce este generată în fiecare an (MBy) este calculată conform versiunii celei mai recente al  

“Mecanismului de determinare a emanărilor de metan omise în urma aruncării deşeurilor solide la groapa de 

gunoi pentru deşeuri solide – Versiunea 04”: 

 

MBy = BECH4,SWDS,y 

 

)1()1()1(
)(

1

,12
16

4,,4
jj kxyk

y

x

jxjfCHySWDSCH eeDOCWMCFDOCFOXGWPfBE




    (13) 

Unde: 

I.  BE
CH4,SWDS,y 

 II.  =  III.  Emanările de metan în timp de un an  y de la prevenirea aruncării deşeurilor la 

groapa de gunoi pentru deşeuri solide  (SWDS) în timpul perioadei de la începutul 

activităţii de proiect pînă la sfîrşitul anului  y (tCO
2
e)  

IV.  φ  V.  =  VI.  Factorul de corectare – tip pentru calcularea  impreciziilor  (0.9)  

VII.  f  =  Fracţiunea metanului capturat la groapa de gunoi pentru deşeurile solide SWDS şi 

arsă, sau utilizată într-un alt mod  

VIII.  GWP
CH4 

 =  Potenţialul de Încălzire Globală (GWP) al metanului, valabil pentru perioada  

implementării  

IX.  OX  X.  =  Factorul de oxidare (ce reflectă cantitatea metanului de la  SWDS care se oxidează 
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în sol sau alt material ce acoperă deşeurile)  

XI.  F  XII.  =  XIII.  Fracţiunea metanului din gazul emanat la SWDS (fracţia volumului ) (0.5)  

DOC
f 
 XIV.  =  XV.  Fracţia carbonului organic degradabil  (DOC) care se poate descompune  

XVI.  MCF  XVII.  =  XVIII.  Factorul de corecţie al Metanului   

XIX.  W
j,x 

 XX.  =  XXI.  Cantitatea deşeurilor organice de tip  j prevenite de la aruncarea la  SWDS în anul x 

(tone)  

XXII.  DOC
j 
 XXIII.  =  XXIV.  Fracţiunea carbonului organic degradabil  (greutatea) în deşeuri de tip  j  

XXV.  k
j 
 XXVI.  =  XXVII.  Rata de descompunere pentru deşeurile de tip  j  

j  XXVIII.  =  XXIX.  Categoria tipului de deşeuri  (index)  

x  XXX.  =  XXXI.  Anul în timpul perioadei de creditare: x ce începe de la primul an al perioadei de 

creditare (x = 1) finisînd cu anul  y pentru care sunt calculate evitările de emanări (x 

= y)  

XXXII.  y  XXXIII.  =  Anul pentru care sunt calculate emanările de metan   

 

Emanările de la activitatea de bază în procesul de generare a energiei electrice şi termice care sunt 

înlocuite de activitatea de proiect   

Emanările de bază de pe urma procesului de generare a energiei electrice şi termice sunt calculate prin 

înmulţirea energiei electrice (EGd,y) şi cea termică pusă la dispoziţie (Qy) cu factorul de emanări a  CO2 al 

carburantului utilizat în instalaţia de generare, după cum urmează:  

cfuel

cogen

yyd

yEN EF
QEG

BE ,

3

,

,

10*)6.3(








 (14) 

Unde:  

3.6  = Factorul conversional, exprimat drept TJ/GWh  

EFfuel,c = Este factorul de emanare a  CO2 pentru o unitate de energie al carburantului care ar fi 

fost folosit în instalaţia de generare iniţială  în (tCO2/TJ), obţinut din datele locale sau 

naţionale dacă sunt la dispoziţie, în caz contrar, luat de la lista încălcărilor factorilor 

emanărilor specifice pentru ţară  IPCC 2006 

Qy = Cantitatea energiei termice produse utilizând gazul biologic/sintetic  colectat / 

RDF/stabilizat şi căldura de la combustie şi incinerare din activitatea de proiect 

înlocuind energia termică de la generator în timp de un an  y în  TJ 

EGd,y = Este cantitatea energiei generate utilizînd căldura de la gaz biologic/ sintetic colectat/ 

RDF / masa stabilizată de la incinerare în activitatea de proiect înlocuind instalaţia de 

generare din teritoriu / sau în afara lui în timp de un an  y în  GWh 

ηCogen  = Rentabilitatea instalaţiei de generare care ar fi fost utilizată în absenţa activităţii de 

proiect  

Rentabilitatea instalaţiei de generare  (ηCogen) ar trebui să fie una dintre următoarele :  
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1. Cea mai înaltă dintre rentabilităţile măsurate a instalaţiilor similare; 

2. Cea mai înaltă dintre valorile rentabilităţii prezentate de doi sau mai mulţi producători ale 

instalaţiilor similare; sau  

3. Rentabilitatea maximală de  90%, bazată pe valorile calorice nete. 

 

Rentabilitatea calculată a instalaţiei de generare a fost de aproximativ  90% , utilizarea unei valori mai mici 

ar fi dus la creşterea reducerilor de emanări. Astfel alegerea Rentabilităţii de 90% poartă un caracter 

conservativ. 

Emanările de la scurgeri 

Sursele scurgerilor analizate în metodologie sunt emanările de CO2 de la transportarea materialelor reziduale 

de pe teritoriu, adăugător la emanările de CH4 şi N2O de la emanările de la procesul de putrefacţie anaerob. 

Emanările de la scurgeri ar fi trebuit calculate prin următoarea ecuaţie:  

Ly  = Lt,y + Lr,y + Li,y + Ls,y (15) 

Unde: 

Lt,y = Sunt emanările de la sporirea transportului în timp de un an y (tCO2e) 

Lr,y  = Sunt emanările de la deşeurile reziduale din reactorul de putrefacţie anaerob, 

gazificator, de la prelucrarea/combustia  al masei biologice, sau de la compostare în 

cazul în care deşeurile sunt aruncate la groapa de gunoi în timp de un an y (tCO2e) 

Li,y = Sunt emanările de la deşeurile de la incineratorul MSW în timp de un an y (tCO2e) 

Ls,y = Sunt emanările de la finisarea utilizării masei biologice  

 

Dintre sursele potenţiale de emanări, cele ce urmează sunt considerate drept relevante din proiectul respectiv. 

Emanările scurse  Evaluare Motivul 

Lt,y Inclus Transportarea fertilizatorului pe câmpii.  

Lr,y  Nu este inclus  Deşeurile sunt tratate aerob la groapa de gunoi, fără a emana gaze 

de seră.  

Li,y Nu este inclus  Nu are loc incinerarea, astfel nu este aplicabil.  

Ls,y Nu este inclus  Nu se produce masă biologică, astfel nu este aplicabil.  

 

Emanări de la transportare (Lt,y) 

 

În proiect se va produce fertilizator care va fi transportat pe cîmpiile înconjurătoare, la o distanţă de 

aproximativ 10 km într-o singură direcţie, cu scopul de a-l împrăştia şi de a îmbunătăţi fertilitatea solului.  
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                n 

Lt,y = ∑NOvehicles,i,y * DTi,y * VFcons,i * NCVfuel * Dfuel * EFfuel (16) 

                i 

Unde: 

NOvehicles,i,y = Este numărul vehiculelor pentru transportare cu aceeaşi capacitate de încărcare.  

DTi,y = Este distanţa medie parcursă de către vehiculul de tip i în comparaţie cu cel iniţial, 

timp de un an y (km) 

VFcons,i = Este consumul de carburanţi a unui vehicul, în litri pentru un km, pentru vehiculul de 

tip i (l/km) 

NCVfuel  = Este valoarea calorică al carburantului (MJ/Kg sau altă unitate) 

Dfuel = Este densitatea carburantului (kg/l), dacă este necesar 

EFfuel = Este factorul emanărilor al carburantului (tCO2/MJ) 

  

 

Reducerea emanărilor  

Pentru a calcula reducerea emanărilor, se va folosi următoarea ecuaţie:  

ERy = BEy – PEy – Ly (17) 

Unde: 

ERy  = Este reducerea emanărilor în timp de un an y (t CO2e) 

BEy  = Sunt emanările în scenariul iniţial în timp de un an y (t CO2e) 

PEy = Sunt emanările în scenariul proiectului în timp de un an y (t CO2e) 

Ly = Este scurgerea în timp de un an y (t CO2e) 
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B.6.2.  Data şi parametrii care sunt disponibili la validare: 

 

 

Data / Parametrul: φ  

Unitate de măsură: -  

Descrierea: Factorul tip de corectare pentru calculul impreciziilor.  

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Forma greşelilor din metodologie.  

Valoarea aplicată: 0.9 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea reprezintă greşeala cerută în metodologie. 

Comentarii: Oonk et el. (1994) au validat cîteva modele de instalaţii de gaz la gropile de gunoi 

în baza a 17 proiecte de producere a gazului la gropile de gunoi. Eroarea medie 

relativă a modelelor cu mai multe faze a fost stabilită de a fi de 18%. Fiind date 

incertitudinile asociate cu acest model şi întru calcularea reducerilor emanărilor 

într-un mod conservativ, la rezultate se aplică o reducere de 10%.  
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Data / Parametrul: OX 

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Factorul de oxidare (ce reflectă cantitatea metanului de la SWDS care este oxidată 

în sol sau în alt material ce acoperă deşeurile)  

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Se bazează pe analiza la faţa locului. Se utilizează 0 pentru gropile de gunoi solid 

de alt tip.  

Valoarea aplicată: 0 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

În metodologie se recomandă două căi de calculare a valorii:  

 Efectuarea vizitei la faţa locului, la groapa de gunoi solid pentru a 

determina tipul stratului de acoperire a deşeurilor. Utilizează 2006 IPCC 

Ghidul listei Naţionale a Gazelor de Seră, pentru a alege valoarea ce 

urmează a fi aplicată 

 Utilizează 0.1 pentru gropile de gunoi monitorizate ce sunt acoperite cu 

material de oxidare precum solul sau compostul. Utilizează 0 pentru alte 

tipuri de gropi de gunoi.  

Dat fiind faptul că în scenariul iniţial se foloseşte o groapă de gunoi fără 

acoperire, valoarea OX în acest caz va fi 0 

Comentarii:  

 

Data / Parametrul: F  

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Fracţia metanului în gazul de la groapa de gunoi SWDS (fracţia de volum) 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

IPCC 2006 Ghidul Listei Naţionale a Gazelor de Seră 

Valoarea aplicată: 0,5 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Acest factor reflectă că unele carburi degradabile organic nu se degradează, sau o 

fac foarte lent, sub incidenţa condiţiilor anaerobe a SWDS. IPCC recomandă 

valoarea erorii de 0,5.  

Comentarii:  
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Data / Parametrul: DOC
f 
 

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Fracţia carbonului degradabil organic care se poate descompune (DOC)  

Sursa de utilizare a 

datelor: 

IPCC 2006 Ghidul listei Naţionale a Gazelor de Seră 

Valoarea aplicată: 0.5  

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea este eroarea cerută în metodologie. 

Comentarii:  

 

Data / Parametrul: MCF  

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Factorul de corecţie al metanului 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

IPCC 2006 Ghidul Listei Naţionale a Gazelor de Seră 

Valoarea aplicată: 0.8 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

0.8 pentru gropile de gunoi ne monitorizate, adînci şi/sau cu un nivel înalt de apă. 

Aceasta cuprinde toate gropile SWDS ce nu corespund criteriilor gropilor 

monitorizate şi care au adîncimea de 5 m sau mai mare.  

Adîncimea mai mare de 5 m a gropii de gunoi trebuie să fie stabilită prin 

efectuarea măsurărilor la faţa locului.  

Comentarii: Factorul de corecţie al metanului (MCF) se bazează pe faptul că gropile de gunoi 

nemonitorizate produc mai puţin metan de la o cantitate stabilită al deşeurilor 

decît gropile de gunoi monitorizate, deoarece o fracţie considerabilă de deşeuri se 

descompune aerob la suprafeţele exterioare ale SWDS.  
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Data / Parametrul: DOC
j 
 

Unitate de măsură: -  

Descrierea: Fracţiunea carbonului degradabil organic (după greutate) în deşeurile de tip j  

Sursa de utilizare a 

datelor: 

IPCC 2006 Ghidul Listei Naţionale a Gazelor de Seră (adaptat din volumul 5, 

Tabelurile 2.4 şi 2.5)  

Valoarea aplicată: 0.15 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Metodologia prevede utilizarea valorii pentru DOCj care corespunde cel mai bine 

proprietăţilor deşeurilor prezente în proiect. În ceea ce priveşte producerea 

zahărului cea mai potrivită categorie de deşeuri este cea a deşeurilor alimentare 

Tipul deşeului j DOCj(% deşeuri 

umede) 

DOCj(% deşeuri 

uscate) 

Lemn şi produse din lemn 43 50 

Pulpă, hîrtie şi carton (altul decît 

gudron) 

40 44 

Deşeuri alimentare, băuturi şi tutun 

(altele decît murdărie) 

15 37 

Textile  24 30 

Deşeuri de la grădini, livezi şi 

parcuri 

20 49 

Sticlă, plastic, metal, alte deşeuri 

inerte 

0 0 

 

 

Comentarii:  
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Data / Parametrul: k
j 
 

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Rata de descompunere pentru deşeurile de tip j  

Sursa de utilizare a 

datelor: 

IPCC 2006 Ghidul Listei Naţionale a Gazelor de Seră (adaptat din volumul 5, şi 

tabelul3.3)  

Valoarea aplicată: 0.06 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea se bazează pe informaţia din raportul cu privire la dezvoltarea umană a 

programului de dezvoltare a Organizaţiei Naţiunilor Unite (NHDR) cu privire la 

Moldova. Promovarea informaţiei cu privire al clima din Moldova. Deşeul de 

sfeclă de zahăr este un deşeu alimentar, uşor alterabil la condiţii climaterice uscate 

şi temperate.  

Comentarii:  

 

Data / Parametrul: CEFelec 

Unitate de măsură: tCO2/MWh 

Descrierea: Factorul emanărilor pentru producerea energiei electrice în activitatea de proiect. 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Bazată pe studiul IEA al factorului emanărilor de la reţea în Moldova.  

Valoarea aplicată: 0.521 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea utilizată în baza studiului IEA pentru emanările de la reţea în Moldova. 

Valoarea reală pentru sistemul de generare nu poate fi determinată deoarece 

alocarea emanărilor pentru energia electrică şi termică nu este prea clară. Această 

metodă are un caracter conservativ, deoarece sistemul de generare este mult mai 

eficient decît mixul de reţea din Moldova. 

Comentarii:  
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Data / Parametrul: NCVfuel 

Unitate de măsură: MJ/unităţile de masă sau volum al carburantului 

Descrierea: Valoarea calorică netă al carburantului 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Erorile IPCC şi informaţia oferită. 

Valoarea aplicată: NCVDiesel = 43 MJ/kg (eroarea IPCC ) 

NCVFuelOil = 40.12 MJ/kg (Informaţia furnizorului) 

NCVNaturalGas = 33.66 MJ/m
3
 (Informaţia furnizorului) 

 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea erorii IPCC cu caracter conservativ 

Comentarii:  
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Data / Parametrul: EFFuel 

Unitate de măsură: tCO2/MJ 

Descrierea: Factorul emanărilor carburanţilor 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Valoarea erorii IPCC  

Valoarea aplicată: EFDiesel = 0.0000741 tCO2/MJ 

EFFuelOil = 0.0000774 tCO2/MJ 

EFNaturalGas = 0.0000561 tCO2/MJ 

 

 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea erorii IPCC cu caracter conservativ  

Comentarii:  

 

Data / Parametrul: ηCogen 

Unitate de măsură: % 

Descrierea: Rentabilitatea generatorului care ar fi fost folosit în absenţa activităţii de proiect. 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Bazată pe descrierea tehnică a participantului la proiect după cum a fost 

prezentată departamentului de ocrotire a mediului.  

Valoarea aplicată: 90 % 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea reprezintă o valoare conservativă şi de asemenea corespunde valorii 

calculate. 

Comentarii:  
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Data / Parametrul: Pl 

Unitate de măsură: Fracţie 

Descrierea: Scurgerea emanărilor de metan de la reactorul de descompunere anaerobă 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Bazată pe descrierea tehnică al participantului la proiect după cum a fost 

prezentată departamentului de ocrotire a mediului.  

Valoarea aplicată: 0 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Instalaţia de gaz biologic va fi controlată în mod regulat pentru determinarea 

scurgerilor potenţiale şi a oricăror scurgeri care vor fi eliminate imediat.  

Comentarii:  

 

Data / Parametrul: GWP
CH4 

 

Unitate de măsură: tCO
2
e / t CH

4 
 

Descrierea: Potenţialul de încălzire globală (GWP) a metanului, valabil pentru perioada de 

implementare.  

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Deciziile conform Protocolului de la Kyoto şi a Convenţiei ONU cu privire la 

schimbarea climei (conform protocolului Kyoto, pentru perioada de implementare 

se va aplica valoarea 21).  

Valoarea aplicată: 21 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valoarea erorii după cum este înscris de către UNFCCC. 

 

Comentarii:  
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Data / Parametrul: DDiesel 

Unitate de măsură: kg/L 

Descrierea: Densitatea carburantului 

Sursa de utilizare a 

datelor: 

Valoarea erorii IPCC 

Valoarea aplicată: 0.84 

Justificarea alegerii 

datelor sau descrierea 

metodelor de măsurare 

şi procedurilor aplicate 

la moment: 

Valorii erorii IPCC cu caracter conservativ 

Comentarii:  

 

 

  



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 44 

44 

 

B.6.3.  Calcularea reducerii prognozate a emanărilor: 

 

Reducerile totale a emanărilor a activităţii de proiect sunt calculate în baza ecuaţiilor şi parametrilor 

prezentaţi şi explicaţi în secţiunea B.6.1 al acestui document. 

 

1. Calcularea emanărilor proiectului 

Introducerea datelor 

Tabelul 10. Emanările proiectului de la consumul de energie electrică pe teritoriu 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PEelec,y 

[tCO2eq/year] 
521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 

 

PEfuel, on-site,y  = 0 

PEc,y = 0 

PEg,y  = 0 

PEr,y  = 0 

PEi,y  = 0 

PEa,y  = 0 

Calculări 

Ecuaţie (1): PEy = PEelec,y + PEfuel, on-site,y + PEc,y + PEa,y + PEg,y+ PEr,y+ PEi,y+PEw,y 

Rezultate 

Tabelul 11. Emanările proiectului 

Anul  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

yPE  

[tCO2eq/year] 
521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 

 

  

2. Calcularea emanărilor proiectului de la consumul de energie electrică în timp de un an y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

Table 12. Consumul de energie electrică 
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Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EGPJ,FF,y 

[MWh/year] 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

CEFelec = 0.521 [tCO2eq/MWh] 
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Calculări 

Ecuaţia (2): PEelec,y =  EGPJ,FF,y * CEFelec 

Rezultate 

Tabelul 13. Emanările proiectului de la consumul de energie electrică pe teren 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PEelec,y 

[tCO2eq/year] 
521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 

 

 

4. Calcularea emanărilor proiectului de la procesul de putrefacţie anaerobă în timp de un an y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

PEa,l,y =  0 [tCO2eq] 

PEa,s,y = 0 [tCO2eq] 

Calculări 

Ecuaţia (3):PEa,y  = PEa,l,y + PEa,s,y 

Rezultate 

Tabelul 14 . Emanările proiectului de la procesul de descompunere anaerobă 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PEa,y  = 

[tCO2eq/year] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5. Calcularea emanărilor proiectului de la scurgerilor de CH4 în timp de un an y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

Pl =  0  

Ma,y = 0 [tCO2eq] 

Calculări 

Ecuaţia (4): PEa,l,y = Pl * Ma,y 

Rezultate  
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Tabelul 15. Emanările proiectului de la scurgerile de CH4 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PEa,l,y 

[tCO2eq/year] 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Calcularea emanărilor în procesul de producere iniţial în timp de un an y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

MBy = BE
CH4,SWDS,y = 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BE
CH4,SWDS,y

 

[tCO2eq/year] 
0 3,358 6,521 9,500 12,305 14,947 17,435 19,778 21,985 24,063 

 

MDreg,y = 0 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BEEN,y 

[tCO2eq/year] 
8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 

 

Calculări 

Ecuaţii (11): BEy  =  (MBy - MDreg,y) + BEEN,y 

Rezultate  

Tabelul 16. Emanările în procesul de producere iniţial 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BEy 

[tCO2eq/year] 
8,714 12,073 15,235 18,214 21,019 23,661 26,149 28,492 30,699 32,777 

 

 

7. Calculările emanărilor de metan evitate în timp de un an y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

XXXIV.  φ = 0.9 

XXXV.  f = 0 

XXXVI.  GWP
CH4  = 21 

XXXVII.  OX = 0.1 

XXXVIII.  F = 0.5 

DOC
f  = 0.5 

XXXIX.  MCF = 0.8 

XL.  W
j,  x = 90,000 ton 

XLI.  DOC
j = 0.15 
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XLII.  k
j = 0.06 

j = indexul categoriei de deşeuri 

x = anul din perioada de creditare: x începe cu primul an al primei perioade de creditare (x = 1) în anul y 

pentru care emanările evitate sunt calculate (x = y) 

XLIII.  y = anul pentru care sunt calculate emanările de metan 

Calculări 

Ecuaţia (13): 

)1()1()1(
)(

1

,12
16

4,,4
jj kxyk

y

x

jxjfCHySWDSCH eeDOCWMCFDOCFOXGWPfBE




   

Rezultate 

Tabelul 17. Emanările de metan evitate 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BE
CH4,SWDS,y

 

[tCO2eq/year] 
0 3,358 6,521 9,500 12,305 14,947 17,435 19,778 21,985 24,063 

 

 

8. Emanările în procesul iniţial de producere de la generarea de energie şi căldură care sunt înlocuite prin 

activitatea de proiect în anul y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

EFfuel,c = 56.1  tCO2/TJ 

Qy =    139.779 TJ 

EGd,y = 5.406 GWh 

ηCogen = 0.9 

Calculări 

Ecuaţia  (14): cfuel

cogen

yyd

yEN EF
QEG

BE ,

3

,

,

10*)6.3(








 

Rezultate 

Tabelul 18.  Emanările în procesul iniţial de producere de la generarea de energie şi căldură care sunt 

înlocuite prin activitatea de proiect. 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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BEEN,y 

[tCO2eq/year] 
8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 

 

 

9. Calcularea emanărilor scurse în anul y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

 Lt,y =  40 t CO2eq/year 

 Lr,y = 0 

 Li,y = 0 

 Ls,y = 0 

Calculări 

Ecuaţia (15):Ly  = Lt,y + Lr,y + Li,y + Ls,y 

Rezultate 

Table 19. Calcularea emanărilor scurse în anul y (tCO2e) 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ly  
[tCO2eq/year] 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

10. Calcularea emanărilor de la transportare în anul y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

 NOvehicles,i,y = 3,000 

 DTi,y = 20 km 

 VFcons,i = 0.25 l/km 

 NCVfuel = 43 MJ/kg 

 Dfuel = 0.84 kg/l 

  EFfuel = 0.0000741 tCO2/MJ 

Calculări 

Ecuaţia (16): Lt,y = ∑NOvehicles,i,y * DTi,y * VFcons,i * NCVfuel * Dfuel * EFfuel 
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Rezultate 

Table 20. Emanările de la transportare  

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lt,y [tCO2eq/year] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

11. Calcularea reducerilor emanărilor în anul y (tCO2e) 

Introducerea datelor 

BEy =  

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BEy 

[tCO2eq/year] 
8,714 12,073 15,235 18,214 21,019 23,661 26,149 28,492 30,699 32,777 

 

PEy=  

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

yPE  

[tCO2eq/year] 
521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 

 

Ly =  

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lt,y [tCO2eq/year] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Calculări 

Ecuaţii (17): ERy = BEy – PEy – Ly 

Rezultate 

Tabelul 21. Reducerilor emanărilor  

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ER,y  

 [tCO2eq/year] 
8,153 11,511 14,674 17,653 20,458 23,100 25,588 27,931 30,138 32,216 

 

 

 

B.6.4 Sumarul reducerilor emanărilor preconizate: 
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Ani Calculul emanărilor 

activităţii de producţie 

(tCO2-eq) 

Calculul emanărilor 

în procesul de 

producere iniţial 

(tCO2-eq) 

Calculul scurgerilor    

(tCO2-eq) 

Calculul reducerii totale a 

emanărilor  

(tCO2-eq) 

2012 521 8,714 40 8,153 

2013 521 12,073 40 11,511 

2014 521 15,235 40 14,674 

2015 521 18,214 40 17,653 

2016 521 21,019 40 20,458 

2017 521 23,661 40 23,100 

2018 521 26,149 40 25,588 

2019 521 28,492 40 27,931 

2020 521 30,699 40 30,138 

2021 521 32,777 40 32,216 

Total 5,210 217,034 400 211,424 
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B.7. Aplicarea metodologiei de monitorizare şi descrierea planului de monitorizare: 

 

Proiectul propus este monitorizat în conformitate cu metodologia aprobată: Versiunea 11 of AM0025 

“Emanările evitate de la deşeurile organice prin intermediul proceselor de alternative de prelucrare a 

deşeurilor.” 

 

 

B.7.1 Datele şi parametrii monitorizaţi: 

 

Date / Parametri: ID.1 / EGd,y 

Unitate de măsură: MWh 

Descrierea: Cantitatea de energie electrică generată prin utilizarea gazului biologic în 

activitatea de proiect, înlocuind energia electrică de la reţeaua iniţială timp de un 

an y 

Sursa de date utilizate Contorul de energie electrică 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

5,406,000 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Măsurări continue ale cantităţii de energie electrică generată. Valoarea 

multiplicată prin fracţiunea energetică al gazului biologic din totalul de energie 

necesar pentru cazan. 

 

      yTotalNCVMNCVMNCVM

NCVM

yd EGEG
FuelOilyFuelOilNaturalGasyNaturalGasMethaneya

Methaneya

,,
,,,

, 




 

 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Contorul de energie electrică va fi supus deservirii regulate şi testării întru 

asigurarea corectitudinii (în conformitate cu stipulările instrucţiunii contorului). 

Comentarii  

 



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 54 

54 

 

 

Date / Parametri: ID.2 / EGPJ,FF,y 

Unitate de măsură: MWh 

Descrierea: Cantitatea de energie electrică consumată de generator în rezultatul activităţii de 

proiect 

Sursa de date utilizate Contor  

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

1,000 MWh 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Continuă 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Contorul de energie electrică va fi supus deservirii regulate şi testării întru 

asigurarea corectitudinii (în conformitate cu stipulările instrucţiunii contorului). 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.3 / Ma,y 

Unitate de măsură: m
3
/an 

Descrierea: Cantitatea totală de metan produsă în reactorul de putrefacţie anaerobă 

Sursa de date utilizate Contorul fluxului şi calcule 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

5,055,222 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Măsurări continue al fluxului total de gaz biologic prin intermediul contorului de 

flux. Cantitatea de metan va fi calculată prin înmulţirea valorii contorului de flux 

la conţinutul metanului (ID.11 / fv
i,h

) 

Procedurile de control Datele pot fi controlate din înregistrările utilizatorilor.  
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şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Contorul de flux va fi supus deservirii regulate şi testării întru asigurarea 

corectitudinii (în conformitate cu stipulările instrucţiunii contorului). 

 

 

 

 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.4 / MBy 

Unitate de măsură: tCH4 

Descrierea: Metanul produs la groapa de gunoi în absenţa activităţii de proiect, în timp de un 

y 

Sursa de date utilizate Calculat conform „Mecanismului de determinare a emanărilor evitate de la 

aruncarea deşeurilor la groapa de gunoi pentru deşeuri solide” 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

Conform „Mecanismului de determinare a emanărilor evitate de la aruncarea 

deşeurilor la groapa de gunoi pentru deşeuri solide” 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Conform „Mecanismului de determinare a emanărilor evitate de la aruncarea 

deşeurilor la groapa de gunoi pentru deşeuri solide” 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Conform „Mecanismului de determinare a emanărilor evitate de la aruncarea 

deşeurilor la groapa de gunoi pentru deşeuri solide” 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.5 / Qy 

Unitate de măsură: TJ 

Descrierea: Cantitatea netă a energiei termice generate prin utilizarea gazului biologic în 

procesul de implimentare a proiectului, în timp de un an y. 

Sursa de date utilizate Contorul de aburi şi calcule 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

139.779 TJ 
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emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Măsurări contiue ale fluxului de aburi, şi măsurarea temperaturii şi presiunii întru 

determinarea energiei termice produse pentru fabrică, înmulţită prin intermediul 

fracţiunii energetice a gazului biologic cu energia totală necesară cazanului.  

      yTotalNCVMNCVMNCVM

NCVM

y QQ
FuelOilyFuelOilNaturalGasyNaturalGasBiogasya

Biogasya

,,,,

, 




 

 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

În cazul monitorizării aburilor se va face ajustarea presiunii şi temperaturii 

aburilor la intervale regulate de timp. Contorul va fi supus întreţinerii şi testării 

regulate pentru a asigura corectitudinea datelor.  

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.6 / f 

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Fracţiunea metanului captat la groapa de gunoi şi ars sau utilizat altfel.  

Sursa de date utilizate Informaţia în formă scrisă de la operatorul gropii de gunoi şi/sau vizite la faţa 

locului.   

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

0 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Înregistrat anual 

 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

 

Comentarii  
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Date / Parametri: ID.7 / W
x 
 

Unitate de măsură: Tone 

Descrierea: Cantitatea totală a deşeurilor organice ce nu au fost aruncate în anul x (tone)  

Sursa de date utilizate Măsurări efectuate de către participanţii la proiect. 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

90,000 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Măsurări continue prin intermediul cântarului verificat cel puţin o dată pe an. 

 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Cântarul va fi supus deservirii regulate şi testării întru asigurarea corectitudinii (în 

conformitate cu stipulările instrucţiunii contorului). 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.8 / NOvehicles,i,y 

Unitate de măsură: Unităţi 

Descrierea: Vehicule conform capacităţii de transportare anual 

Sursa de date utilizate Calcul 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

3,000 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Numărul vehiculelor înregistrate, controlate anual. 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii ce 

urmează a fi aplicate: 
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Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.9 / DTi,y 

Unitate de măsură: km 

Descrierea: Distanţa medie suplimentară parcursă de către vehiculul de tip i în comparaţie cu 

cel iniţial de tip în timp de un an y 

Sursa de date utilizate Evaluarea expertului 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

20 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Anual 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii ce 

urmează a fi aplicate: 

Estimare ce urmează a fi aprobată de către Departamentul Ocrotirii Mediului 

Înconjurător.  

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.10 / VFcons,i 

Unitate de măsură: L/km 

Descrierea: Consumul de carburanţi al vehiculului de tip i pe km 

Sursa de date utilizate Evaluarea expertului 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

0.25 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Anual 
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Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii ce 

urmează a fi aplicate: 

Estimare ce urmează a fi aprobată de către DOE.  

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.11 / fv
i,h 

 

Unitate de măsură: - 

Descrierea: Fracţia de volum al componentului i în gazul biologic în timp de o oră h unde i = 

CH
4
 

Sursa de date utilizate Măsurări efectuate de către participanţii la proiect prin utilizarea unui dispozitiv 

de analiză continuă a gazului. 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

 

0.51 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Continuu. Valorile vor fi mediate în fiecare oră. 

 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii ce 

urmează a fi aplicate: 

Dispozitivele de analiză vor fi ajustate periodic în conformitate cu recomandările 

producătorului. Controlul parametrului 0 şi valorii tipice va fi efectuat în 

comparaţie cu gazul standard certificat.  

Comentarii  

 

 

Date / Parametri: ID.12 / FV
RG,h 

 

Unitate de măsură: m
3
/h 

Descrierea: Rata fluxului de volum al gazului rezidual ce urmează a fi ars în condiţii normale 

şi uscate în timp de o oră h 

Sursa de date utilizate Măsurările efectuate de către participanţii la proiect utilizînd un contor al fluxului 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

 

0 
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emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Continuu. Valorile vor fi mediate la fiecare oră 

 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii ce 

urmează a fi aplicate: 

Contoarele de flux vor fi ajustate periodic în conformitate cu recomandările 

producătorului. 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.13 /  Arderea în procesul de operare 

Unitate de măsură: Ore / an 

Descrierea: Numărul de ore pe an în care este produsă arderea 

Sursa de date utilizate Măsurările efectuate de către participanţii la proiect. 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

0 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Numărul de ore în care are loc arderea va fi monitorizat în mod continuu. 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.14 / Detectarea flăcării 

Unitate de măsură:  

Descrierea: Măsură cînd flacăra este activă 

Sursa de date utilizate Măsurările efectuate de către participanţii la proiect. 
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Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Măsurarea continuă în timp ce flacăra arde ce indică că o cantitate semnificativă 

de gaze sunt încă în proces de ardere şi că flacăra funcţionează 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.15 /  MNaturalGas, y 

Unitate de măsură: m
3
 

Descrierea: Cantitatea totală al gazului natural livrat la cazan.  

Sursa de date utilizate Măsurările efectuate de către participanţii la proiect prin utilizarea contorului de 

flux. 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

- 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Continuă 

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Datele pot fi controlate din înregistrările utilizatorilor. Contorul de flux va fi 

supus deservirii regulate şi testării întru asigurarea corectitudinii (în conformitate 

cu stipulările instrucţiunii contorului). 

Comentarii  

 

Date / Parametri: ID.16 / MFuelOil, y 



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 62 

62 

 

Unitate de măsură: kg 

Descrierea: Cantitatea totală al carburantului livrat la cazan 

Sursa de date utilizate Măsurările efectuate de către participanţii la proiect prin utilizarea contorului de 

flux. 

Valoarea datelor 

aplicate pentru 

calcularea reducerilor 

emanărilor preconizate 

în secţiunea B5 

- 

Descrierea metodelor 

de măsurare şi 

procedurilor ce 

urmează a fi aplicate. 

Continuă  

Procedurile de control 

şi evaluare a calităţii 

ce urmează a fi 

aplicate: 

Datele pot fi controlate din înregistrările utilizatorilor. Contorul de flux va fi 

supus deservirii regulate şi testării întru asigurarea corectitudinii (în conformitate 

cu stipulările instrucţiunii contorului). 

Comentarii  
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B.7.2. Descrierea planului de monitorizare: 

 

Datele de monitorizare vor fi acumulate de către Südzucker şi introduse într-o bază de date. Baza de date va 

păstra datele pentru cel puţin doi ani după finisarea proiectului.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Prezentarea generală a staţiunilor de monitorizare 

 

 

B.8. Data completării formei de aplicare a studiului procesului iniţial şi a metodologiei de 

monitorizare, precum şi numele persoanei responsabile: 

 

Schiţa finală al acestei secţiuni a fost executată la 29/07/2010 de către Dl Piotr Jaworski şi Dna Catharina 

Beyer. 
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Feritilizator pe 

câmpii 
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Proiectul a fost pregătit de către Ecofys Germany GmbH  

Ecofys Germany GmbH nu trebuie să fie considerat drept participant la proiect.  

 

Denumirea companiei: Ecofys Germany GmbH 

Seiul: Landgrabenstr. 94 

  D-90443 Nürnberg 

  Germany 

Persoana de contact:  Piotr Jaworski 

Nr. de telefon:  +49 (0)911 994 358 - 16 

e-mail: p.jaworski@ecofys.com   

 

SECŢIUNEA C.  Durata activităţii de proiect / a perioadei de creditare  

 

C.1. Durata activităţii de proiect: 

 

 C.1.1. Data de începere a activităţii de proiect:  

Data de începere a activităţii de proiect este prevăzută de a fi 01/03/2011 

 

 C.1.2. Durata operaţională prevăzută a activităţii de proiect: 

 

Durata operaţională prevăzută a activităţii de proiect este de 20 ani.  

 

C.2. Alegerea perioadei de creditare şi informaţia de referinţă:  

 

 C.2.1. Perioada de creditare reînnoită: 

 

  C.2.1.1.   Data începutului perioadei de creditare:  

Nu este disponibil 
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  C.2.1.2.  Durata primei durate de creditare: 

Nu este disponibil 

 

 C.2.2. Perioada fixată de creditare: 

 

  C.2.2.1.  Data începerii: 

01/01/2012 

 

  C.2.2.2.  Durata:  

10 ani 
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SECŢIUNEA D.  Impactul asupra mediului înconjurător 

>> 

 

D.1. Documentarea cu privire la analiza impactului asupra mediului înconjurător, inclusiv 

impactul asupra ţărilor învecinate.  

 

Impactul asupra mediului înconjurător al proiectului propus a fost analizat de către:  

 

„INSTITUTUL NATIONAL DE INVESTIGAŢII ŞI INGINERIE ÎN DOMENIUL DE AMELIORARE AL 

TERITORIULUI, URBANISTICĂ ŞI ARHITECTURĂ, CU FUNCŢII TERITORIALE   

 U R B A N P R O J E C T “ 

 

Rezultatele expuse ale studiului sunt enumerate mai jos:  

 

„Impactul producerii gazului biologic la fabrica de zahăr din Drochia GC Südzucker Moldova S.A. (SZM) 

asupra mediului înconjurător“ 

 

Impactul instalaţiei de producere a gazului biologic a fost examinat în conformitate cu efectele posibile 

asupra mediului înconjurător.  

Au fost examinate următoarele domenii:  

- Amplasarea şi impactul producerii gazului biologic asupra populaţiei 

- Impactul producerii gazului biologic asupra florei şi faunei 

- Impactul producerii gazului biologic asupra solului 

- Impactul producerii gazului biologic asupra apelor din regiuni 

- Impactul producerii gazului biologic asupra aerului şi schimbării climaterice 

- Impactul producerii gazului biologic asupra cadrului peizajistic, arhitectural şi asupra 

amplasamentelor 

- Impactul utilizării gazului biologic  

 

Concluzii 

 

Analizînd efectele exploatării instalaţiilor de producere a gazului biologic pe teritoriul fabricii de zahăr 

asupra mediului înconjurător, se pot enumera rezultatele după cum urmează: 

 

Factorul de mediu Stabilirea semnificaţiei Impactul posibil 

Populaţie 

 

Scăzută datorită industriei 

agriculturii existente  

Nu depăşeşte impactul de la 

instalaţiile deja existente  
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flora şi fauna 

 

Scăzută datorită industriei 

agriculturii existente 

Nu depăşeşte impactul de la 

instalaţiile deja existente  

sol 

 

Scăzută datorită utilizării 

minimale a teritoriului 

Nu depăşeşte impactul de la 

instalaţiile deja existente  

ape Nesemnificativă Nici unul  

aer 

 

Înaltă datorită schimbărilor 

majore al procesului de operare 

Ameliorare în ceea ce priveşte 

efectele asupra schimbării 

climaterice 

Peisaj, arhitectură şi 

instalaţii 

Scăzută datorită industriei 

agriculturii existente  

Nu depăşeşte impactul de la 

instalaţiile deja existente  

 

În enumerarea respectivă a fost demonstrat că funcţionarea instalaţiei de gaz biologic aduce mai puţine 

prejudicii mediului înconjurător decît practica curentă.  

În general se poate ajunge la concluzia că beneficiile proiectului sunt mult mai mari decît impactul asupra 

mediului înconjurător. Construcţia instalaţiei de gaz biologic la fabrica de SZM din Drochia marchează un 

pas important în direcţia protecţiei mediului şi constituie o soluţie pozitivă pentru eliminarea deşeurilor de 

sfeclă de zahăr. În plus proiectul utilizează resursele locale, înlocuind carburanţii fosili importaţi. Datorită 

introducerii unei noi tehnologii vor fi remarcate de asemenea beneficii social-economice.  

D.2. În cazul în care impactul asupra mediului este considerat semnificativ de către participanţii la 

proiect sau Partea gazdă, rugăm să prezentaţi concluzii şi referinţe în documentaţia de suport cu 

privire la sesizarea impactului în corespundere cu procedurile cerute de către Partea gazdă: 

 

Impactul asupra mediului nu este considerat semnificativ de către participanţii la proiect nici de către partea 

gazdă.   
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SECŢIUNEA E.  Comentariile acţionarilor 

 

 

E.1. Descrierea succintă despre căile de elaborare şi primire a comentariilor din partea acţionarilor 

locali: 

 

Întrunirea acţionarilor a avut loc în două etape: la 31 martie 2010 şi 9 iunie 2010. În total au fost prezente 40 

de persoane. Invitaţiile au fost transmise prin intermediul televiziunii locale, anunţuri în ziar, afişe în locuri 

publice, invitaţii individuale cît şi contactări personale cu cei domiciliaţi în regiune.   

 

Participanţii au fost de o diversitate amplă de la rezidenţii locali, reprezentanţi ai guvernului, businessului 

local, mişcărilor verzi şi pînă la presă. Dezbaterile sunt documentate prin două procese verbale precum şi 

prin fotografii şi filmări.  

La începutul ambelor întruniri a acţionarilor au fost efectuate prezentări cu explicarea informaţiei despre 

fabrica de zahăr, mecanismul CDM precum şi despre instalaţia de gaz biologic planificată, pentru a facilita 

înţelegerea proiectului de către toate părţile.  

E.2. Sumarul comentariilor primite: 

 

Răspunsul acţionarilor în ceea ce priveşte proiectul a fost totalmente pozitiv, şi nu au apărut comentarii cu privire 

la impactul negativ potenţial al proiectului. În tabelul de mai jos sunt prezentate cîteva exemple de comentarii 

primite de la acţionari la întrunire, reflectînd atitudinea lor pozitivă atît asupra meritelor proiectului, cît şi asupra 

contribuţiei Südzucker la dezvoltarea durabilă a regiunii.  

 

Acţionari Comentarii 

D. Burlacu Aşi dori să-mi exprim mulţumirea mea asupra faptului că există astfel de oameni 

care sunt capabili să facă ceva în acest domeniu.  

Eu sunt foarte mîndru că o astfel de instalaţie va funcţiona în oraşul meu.  

Transportarea deşeurilor de sfeclă prezintă una dintre cele mai mari probleme la 

momentul actual. În timpul perioadei de prelucrare apar probleme cu drumurile 

din cauza transportării sfeclei de zahăr. Ele sunt murdare şi umede. Pe drumuri 

apar riscuri de accidente. Luând în consideraţie că aceste riscuri vor dispărea, noi 

putem constata beneficiul acestui proiect.   

  

Mr. Pirvan Moldova nu dispune de surse naturale proprii.  În cazul în care bioetanolul va fi 
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amestecat la 10% şi în SUA la 20%, gazul biologic va fi utilizat în 100%. Şi 

aceasta este foarte bine. Eu am în vedere că acest proiect va duce la economisirea 

costului produsului final.  

Eu voi fi foarte fericit să avem o astfel de instalaţie pentru prima dată în Moldova. 

Va fi foarte bine dacă întreaga regiune va fi aprovizionată cu gaz. Eu aduc 

mulţumire fabricii de zahăr Südzucker Moldova pentru realizarea acestui proiect.  

  

V. Scorpan Noi suntem cunoscuţi cu acest proiect, dat fiind faptul că Ministerul Ecologiei şi 

Mediului susţine mecanismul de dezvoltare pură. Săptămîna viitoare va lua loc 

sesiunea Comisiei Naţionale pentru suportul dezvoltării pure şi a înţelegerii de la 

Kyoto. Acolo se va adopta o decizie pozitivă în susţinerea a unor astfel de 

proiecte.  

 

E.3. Raportul asupra modului de luare în consideraţie a comentariilor primite: 

 

Acţionarii nu au identificat un anumit impact negativ al proiectului; ba din contra, ei au menţionat că 

proiectul este foarte valoros pentru comunitatea locală. Din acest motiv nu a fost nevoie de întreprins careva 

măsuri asupra comentariilor de la întrunirea acţionarilor.  
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Anexa  1 

 

INFORMAŢIA DE CONTACT ASUPRA PARTICIPANŢILOR ÎN ACTIVITATEA DE PROIECT  

 

Organizaţia : Südzucker Moldova S.A. 

Strada/Căsuţa poştală: Str. 27 August 1 

Clădirea :  

Oraşul: Drochia 

statul/Regiunea:  

Codul poştal/ZIP: 5200 

Ţara: Moldova 

Telefin: +373 / 252 280 10 

FAX: +373 / 252 280 20 

E-Mail:   

URL:   

Reprezentat prin:    

Titlu: Dr. 

Formula de politeţe: Mr. 

Numele  Dandar 

Patronimicul:   

Prenumele: Richard 

Departamentul: Tehnic – Tehnologie şi producţie  

GSM: + 373 / 691 74 044 

FAX direct: + 373 / 252 280 24 
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Anexa 2 

 

INFORMAŢIA CU PRIVIRE LA FINANŢAREA PUBLICĂ  

 

Activitatea de proiect nu a primit nici o finanţare publică. 

 



FORMA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE PROIECT – Versiunea 03 

CDM – Comitetul executiv    

    
 page 73 

73 

 

Anexa 3 

 

În documentul ce urmează este descrisă situaţia iniţială determinată de Südzucker şi exprimată de către Dr. 

Richard Dandar în august 2009. 

 

Eliminarea deşeurilor de sfeclă de zahăr la fabrica de zahăr Südzucker Moldova 

din Drochia 

 

1. Descrierea situaţiei 

Cantitatea pulpei de sfeclă comercializată descreşte pe an ce trece datorită reducerii cererii pe piaţa 

Moldovei. Situaţia cu privire la comercializarea pulpei a fost pozitivă doar în anii 2003 şi 2007. Aceasta 

a avut loc nu datorită  creşterii cererii, dar şi datorită cantităţii mici de sfeclă de zahăr prelucrată din 

cauza condiţiilor climaterice rele în ambii ani. Alte motive pentru această evoluare sunt: reducerea 

considerabilă a animalelor în ţară şi cheltuielile de transport legate de creşterea preţurilor la motorină şi 

benzină. În acelaş timp sunt multe alte opţiuni de alimentare a animalelor (spre exemplu porumb) 

accesibil în satele învecinate.  

 

În regiunea de operare a fabricii din Dochia sunt aproximativ 24,000 de bovine, dintre care doar 1,000 

sunt crescute la ferme mari. Aici noi putem conta pe consumul deşeurilor de sfeclă de aproximativ 5,000 

pentru fiecare animal şi pe o singură perioadă de alimentare (cantitatea generală de aproximativ 5,000 

tone). Restul bovinelor sunt crescute separat în gospodării private. Alimentarea pe timp de iarnă a 

acestora constă din beţe de porumb. Totuşi noi am putea conta aici pe vînzări de aproximativ 10,000 tone 

datorate alimentării cu siloz şi deşeuri de sfeclă. În pofida acestora pe parcursul perioadei de prelucrare şi 

după aproximativ 30,000 tone sau 2/3 din deşeuri din sfeclă necesită a fi eliminate.  

Pînă în anul 2007 toată pulpa de sfeclă a fost produsă drept deşeuri umede cu conţinutul substanţei solide  

(SM-conţinut) de aproximativ 5-6% după ce, aceasta a fost vîndută sau eliminată. Începînd cu anul 2006 

deşeurile de sfeclă au fost produse cu concentraţia masei uscate de aproximativ 17-20%. Totuşi datorită 

producerii în creştere cele trei instalaţii de presare a deşeurilor nu sunt îndeajuns, motiv pentru care o 

parte din deşeuri sunt depozitate în formă umedă.  

2. Legislaţia Republicii Moldova  

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova toate produsele ce apar în procesul de producere a 

zahărului sunt determinate a fi produse secundare sau deşeuri industriale sau altele, în cazul în care ele 

vor fi vîndute pentru prelucrarea ulterioară. Ele includ:  

 Pulpă umedă sau presată 

 Pulpă uscată sau granule 

 Melasă 

 Var carbonizat 

 Fier uzat (metal) şi 

  Prundiş şi cocs sau antracit. 

Dacă produsele secundare sau deşeurile secundare necesită a fi aruncate, dar nu vîndute în conformitate 

cu Legea no. 1515-XII din 16.06.1993 ele sunt determinate a fi deşeuri industriale. În timpul eliminării 

deşeurilor are loc un proces de fermentare şi emanare a unui mix de gaze în atmosferă, în conformitate 

cu Legea nr 1540-XIII din 15.02.1998 autorităţile Moldovene au dreptul să stabilească tarifele pentru 
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deşeurile de producere.  

 

3. Eliminarea pulpei în Drochia.   

Pulpa presată, care nu a fost vîndută, este transportată în timpul perioadei de prelucrare cu ajutorul 

tractoarelor, direct la gropile de gunoi, situate la 4 km distanţă. Procentajul pulpei aruncate la groapa de 

gunoi pe parcursul a ultimelor trei ani este indicat în tabelul nr. 1 

 

Tabelul nr. 1: Procentajul pulpei presate evacuate la groapa de gunoi.   

 2006 2007 2008 

Procentajul pulpei presate 

evacuate la groapa de gunoi (%) 
96.2 27.6 74.6 

 

Pulpa presată este adunată cu ajutorul tractorului sau buldozerului. Nu există un sistem de drenaj, de 

ventilare sau presare mecanică. După umplerea gropii de gunoi, ea se acoperă cu sol. 

Pulpa ce nu este presată va fi stocată în aşa zisele peturi de pulpă  în timpul campaniei de prelucrare, 

peturile fiind situate pe teritoriul fabricii unde ele sunt stocate temporar şi după finisarea campaniei, 

transportate la gropile menţionate. La moment la dispoziţie sunt 8 gropi de gunoi cu volumul total de 

398,411 m
3
 . Umplerea acestor gropi a început în timpul Campaniei din 2008 şi în conformitate cu durata 

Campaniei, capacitatea lor va fi suficientă pentru următorii 3-4 ani, aproximativ pînă la Campania din 

2012. 

 

Drept alternativă a procesului de evacuare a pulpei este fermentarea acestei mase biologice într-o 

instalaţie de gaz biologic. Gazul biologic obţinut va fi ars în cazanul termic al fabricii de zahăr.  

Energia termică obţinută  va fi ulterior utilizată la producerea vaporilor, atît de necesari în procesul de 

producere a zahărului.  

În cazul în care proiectul de producere a gazului biologic nu va fi implementat, deşeurile de sfeclă de 

zahăr urmează a fi aruncate în continuare din motivul că ele nu pot fi vîndute drept furaj. După utilizarea 

capacităţii gropilor deja existente, vor fi construite gropi de gunoi noi pe teritoriul fabricii sau cel 

adiacent, din cauza inexistenţei spaţiului disponibil.  

În raza de 10 km de la fabrică sunt aproximativ 77 ha de spaţiu neglijate şi/sau nefolosite în agricultură. 

În afara spaţiilor menţionate mai sus 10 ha (desenul 1; spaţiul nr. 1) aparţin Südzucker Moldova. Restul 

teritoriului de 67 ha (desenul 1; spaţiul No. 2) sunt arendate de către Südzucker Moldova. Aproximativ 

20% din teritoriu sunt la dispoziţie pentru construirea gropilor de gunoi pentru evacuarea viitoare a 

deşeurilor. 
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Desenul 1. Planul general al teritoriului prevăzut pentru deşeuri. 
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Anexa 4 

 

INFORMAŢIA CU PRIVIRE LA MONITORIZARE 

 

Planul de monitorizare a verificării reducerii emanărilor 

al proiectului de gaz biologic CDM  din Drochia 

  

Acest plan de monitorizare (MP) este elaborat şi adoptat pentru instalaţia de gaz biologic al Proiectului CDM  

în contextul Proiectului CDM planificat. Planul de monitorizare defineşte standardele în conformitate cu care 

implementarea în termenii propuşi a Reducerii Emanărilor (ERs)  va fi monitorizată şi verificată, în 

conformitate cu toate cerinţele relevante al CDM şi Protocolului de la Kyoto. Acest Plan de monitorizare este 

o parte integrantă a Procedurilor Standarde de Operare a Proiectului CDM de Gaz biologic din Drochia.    

 

I. Utilizarea Planului de Monitorizare de către Operator 

Acest Plan de Monitorizare identifică indicatorii – cheie ai eficacităţii proiectului şi stabileşte procedurile de 

măsurare şi monitorizare, calculare şi verificare a Reducerii Emanărilor generate de proiect. Aderarea la 

instrucţiunile Proiectului de Monitorizare este necesară pentru operatorul Proiectului de gaz biologic din 

Drochia întru măsurarea eficace şi urmărirea impactului proiectului asupra mediului, dar de asemenea şi întru 

pregătirea tuturor datelor necesare pentru auditul periodic şi procesul de verificare care necesită a fi efectuat 

pentru a confirma atingerea scopului cu privire la Reducerea Emanărilor. Proiectul de monitorizare este 

astfel o bază pentru efectuarea Reducerii Emanărilor şi acreditării ER de către CDM şi urmează a  fi supus 

procedurilor de verificare.  

Planul de monitorizare poate fi completat şi ajustat pentru a corespunde cerinţelor operaţionale. Entitatea 

operaţională destinată (DOE) ce efectuează verificarea, permite astfel de modificări în timpul verificării 

iniţiale sau periodice. În particular, orice schimbări în scenariul proiectului vor duce la astfel de completări 

care pot fi stabilite de către controlor.   Completările pot fi de asemenea necesare drept consecinţe a apariţiei 

noilor circumstanţe ce afectează abilitatea de monitorizare a reducerilor emanărilor după cum este descris 

aici, sau de conformare a regulilor noi, sau celor modificate ale CDM.  

II. Obligaţiunile organizaţionale, operaţionale şi de monitorizare  

Monitorizarea realizării adecvate a proiectului în conformitate cu atingerea scopului de reducere a emanărilor 

necesită de la Proiectul CDM din Drochia în primul rînd, să asigure aderarea la standardele procedurilor 

operaţionale, şi în al doilea rînd, executarea colectării de date şi procesării obligaţiunilor. Obligaţiunea 

primară a Proiectului CDM din Drochia constă în calculul reducerii emanărilor, bazate pe informaţia cea mai 

recent disponibilă. În plus, Proiectul CDM din Drochia necesită să stabilească o structură organizaţională, în 

care rolurile şi responsabilităţile personalului de monitorizare sunt bine determinate şi să promoveze un 

control al calităţii prin intermediul acestui proiect de monitorizare. Angajaţii Proiectului CDM din Drochia 

necesită să fie instruiţi în ceea ce priveşte operarea echipamentului utilizat în activitatea de proiect şi în ceea 

ce priveşte monitorizarea CDM.  

III. Acumularea datelor 
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Datele cu privire la monitorizare vor fi acumulate electronic prin intermediului sistemului PLC, care 

comunică simultan cu sistemul SCADA.  Datele vor fi stocate local pe hard disk. Proiectul CDM din Drochia  

va executa verificări regulate a datelor monitorizate pentru a asigura operarea corespunzătoare a activităţii de 

proiect. Vor fi aplicate procedurile practicii anterioare în contextul monitorizării. Datele monitorizării vor fi 

stocate timp de 2 ani după finisarea perioadei de creditare.  

 

 


