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CAPITOLUL A.  Descrierea generală a activității proiectului 

 

A.1.  Titlul activității proiectului:  

Construirea Centralei de Producere Combinată a Energie Electrice și Termice (CET) la Î.S. 
"Tirotex", orașul Tiraspol, Republica Moldova. 

 
Versiunea numărul: 3.4 
Data: 6 Octombrie 2010 
 

A.2. Descrierea activității proiectului: 

 
Istoria cronologiei proiectului este următoarea: 
1)  02/11/2007: Procesul-verbal al reuniunii Comitetului de Directori. La această reuniune a 
fost luată decizia privind implementarea proiectului cu componenta MDC. 
2) 16/11/2007: A fost încheiat contractual între Î.S. "Tirotex" și “DEUTZ POWER SYSTEM 
GmbH”. 
3) August 2008: Programul proiectului a fost semnat. 
4) 01/08/2008: A fost încheiat acordul între Î.S. "Tirotex" și SEC “Biomass”. 
 
Proiectul vizează construirea noii Centrale de Producere Combinată a Energiei Electrice și 

Termice (CET) care va asigura producerea combinată de energie electrică şi termică sub formă 
de aburi saturați uscați. Proiectul prevede instalarea agregatului de cogenerare cu motor cu gaz 
(generatoare), cu utilizarea căldurii produse din evacuarea gazelor în cazanele de recuperare 
pentru producerea aburilor, care este folosit pentru acoperirea necesităților tehnologice ale 
instalației și cu scopul încălzirii. Gazul natural va fi principalul combustibil pentru noile CET. 

 
Scenariul liniei de bază este o continuare a situaţiei actuale. În prezent, aburii pentru 

nevoile tehnologice ale întreprinderii sunt furnizați din propria cazangerie de abur (SBH) care 
este în funcţiune din 1973 și are cinci cazane de operare:  

2 cazane de abur noi DE 25/14 puse în funcțiune în 1998 (25 de tone de aburi pe oră); 
3 cazane de abur vechi GM 50/14 instalat în 1973 (50 t/oră).  

Gazul natural este principalul combustibil la SBH. Energie electrică necesară Î.S. "Tirotex" 
este generată la TPP din Moldova. 

 
Construirea noii CET va duce la închiderea SBH ca putere termică, căci capacitatea termică 

a noii centrale va fi suficientă pentru a acoperi o parte din alimentarea consumatorilor. Utilajul 
existent al SBH va fi naftalinizat (mothballed). 

Cea mai mare parte a energie electrice din Republica Moldova este importată din ţările 
vecine, Ucraina şi România (circa 70%). Restul este generat de turbină cu abur TPP şi CHP. În 
prezent, gazul natural este principalul combustibil la aceste centrale. Factorul lor net de 
eficienţă de generare a energiei electrice nu depăşește 35%. 

Generarea combinată a energiei termice și electrice prin generatoarele de cogenerare cu 
motor de gaze va fi prima implementare a tehnologiei în Republica Moldova şi va permite 
creşterea eficienţei utilizării combustibililor fosili. Cantitatea de energie electrică generată la 
noua instalaţie va înlocui reţeaua de energie electrică generată la centralele existente. 

 
În prezent, Î.S. "Tirotex" consumă direct energie electrică produsă la TPP din apropierea  

Moldovei. Energia electrică este produsă în schimbul livrării de gaze naturale de la Î.S. Tirotex. 
După implementarea proiectului, cererea de energie electrică a întreprinderii va fi acoperită 
integral de către CET și excesul de energie electrică va fi livrat altor consumatori din apropierea 
reţelei. 
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La noua CET vor fi instalate următoarele utilaje energetice principale: 
 

- 8 unități bazate pe motoarele cu piston cu gaz TCG2032V16, fabricate de firma 
germană “Deutz”, fiecare din ele având capacitatea electrică de 3916 kW și capacitatea 
termică de 4173 kW; 

- 4 cazane de recuperare de aburi Viessmann cu producţia totală de aburi de 
aproximativ 21.2 t / h, cu 8 schimbătoare de căldură M10 MFG pentru încălzirea apei cu 
o capacitate unică de 1878 kW. 

 
 
 
Proiectul va fi implementat în două etape : 
 
- I etapă: instalarea a 6 unităţi de cogenerare cu o capacitate electrică totală de 23.496 

MW şi 3 cazane de recuperare a aburilor, cu o capacitate unică a cazanului de 5,3 t / h de 
aburi. Aproximativ 75% din capacitatea totală electrică (17,6 MW) va fi folosită pentru nevoile 
tehnologice proprii ale întreprinderii şi 25% (5.874 MW) vor fi utilizate pentru furnizarea 
energiei electrice către consumatorii externi ale reţelei. Energia termică produsă la CET va fi 
100% utilizată la întreprindere pentru nevoile tehnologice şi pentru încălzirea spaţiilor;  

- II-a etapă: instalarea a 2 unităţi de cogenerare cu o capacitate electrică totală de 7.83 
MW şi 1 cazan de recuperare a aburilor: 100% din energia produsă va fi livrată rețelei de alți 
consumatori, 100 % din căldura generată va fi utilizată în cadrul Î.S. “Tirotex”. Această etapă 
este prevăzută să fie puse în aplicare la un an după demararea primei etape. 

 
Implementarea proiectului va rezulta în: 
 

- generarea de energie electrică suplimentară care să acopere necesităţile proprii şi 
excedentul furnizat către reţea; 

- evitarea furnizării de aburi și apă caldă de la SBH existente; 
- creșterea eficienței utilizării combustibilului fosil; 
- reducerea emisiilor de GES din arderea combustibilului fosil cu 126 125 de tone 

de CO2 pe an; 
- reducerea emisiilor de substanțe poluante în atmosferă; 
- creșterea ocupării forței de muncă locale (aproximativ 14 locuri de muncă noi); 
- reducerea scurgerilor în cadrul limitelor proiectului. 

 
Costul total estimativ al investiției proiectului este de aproximativ 18.3 milioane de euro. 

Ideea proiectului a fost discutată încă din 2005, însă proiectul avea nevoie de 70% de finanțare 
prin împrumut. Banca a solicitat să se consolideze indicii financiari ai proiectului, care ar putea fi 
realizat prin intermediul veniturilor suplimentare din mecanismul de la Kyoto. Prin urmare, 
începând cu anul 2006 Î.S. "Tirotex" a început investigarea posibilităţilor de dezvoltare a 
proiectului ca activitate MDC. PIN-ul pentru proiect a fost dezvoltat în 2008 şi scrisoarea de 
andosare a fost emisă de Autoritatea Națională Desemnată la 6 Februarie 2009. 

Scopul principal al lucrărilor de construcţii a fost pusă în aplicare din octombrie 2008 (după 
ce a fost eliberată autorizaţia de construcţie - la data de 9 Octombrie 2008) şi demararea 
iniţială a primei etape a proiectului este planificată pentru Aprilie 2009. Corespunzător, 
demararea etapei a doua este planificată pentru Aprilie 2010. Cu toate acestea, din cauza unor 
întârzieri tehnice demararea primei etape a proiectului a fost amânată până în Ianuarie 2010, şi 
respectiv, etapa a doua se presupune să demareze în Ianuarie 2011. 
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Contribuția Proiectului la Dezvoltarea Durabilă 
Proiectul ajută la realizarea unei dezvoltări durabile a industriilor din regiune, prin 

furnizarea energiei curate bazate pe gaze naturale. Gazul natural este un gaz curat şi nu vor fi 
emisii de particule în timpul funcţionării centralei de cogenerare. 

Î.S. “Tirotex” este una dintre cele mai mari întreprinderi industriale din regiune, astfel 
punerea în aplicare a activităţii proiectului în această parte a ţării va juca cu siguranţă un rol 
important în dezvoltarea scenariului de generare a energiei electrice din Tiraspol. Aceasta va 
contribui la acoperirea nevoilor proprii de energie electrică ale întreprinderii şi la furnizarea unei 
părți din energia electrică "curată" reţelei. 

De asemenea proiectul promovează ocuparea forței de muncă locală.  
Proiectul prevede venituri continue din vânzările CER. 
Activitatea proiectului are un efect pozitiv asupra mediului reducând emisiile de carbon şi 

economisind resursele de cărbune pentru producerea energiei. 
 
 

A.3.  Participanții la proiect: 

 

Numele Părții 
implicate (gazda) 
(indică o Parte 
Gazdă) 

 

Entitate privată și/sau publică 
participantă la proiect (după caz) 

Indicați dacă Părțile 
implicate doresc să fie 
considerate participanți 
la proiect (Da/Nu) 

Republica 
Moldova 

(Partea Gazdă) 
Î.S. “Tirotex” Nu 

Germania 
Vattenfall Europe Generation AG & Co. 

KG 
Nu 

 
Ucraina 
 

Centrul Științific de Inginerie “Biomass” Nu 

(*) În conformitate cu modalitățile și procedurile MDC, la momentul când MDC-PDD se face 
public la etapa de validare, o Parte implicată a furnizat sau nu aprobarea sa. La momentul în 
care se solicită înregistrarea, aprobarea de către Partea(Părțile) în cauză este obligatorie. 

 
1) Societatea pe Acțiuni “Tirotex” – entitate juridică, întreprindere textilă din orașul 

Tiraspol, Republica Moldovenească Nistreană; 
2) Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG – a treia după mărime Întreprindere Germană  

de Producere; 
3) SEC “Biomass” – compania privată de consulting care acționează ca promovator de 

proiecte JI și MDC. Portofoliul dat a proiectului este format din peste 40 proiecte amplasate în 
deosebi în Comunitatea Statelor Independente (CSI). 

 

A.4.  Descrierea tehnică a activității proiectului: 

 

 A.4.1.  Locul de desfășurare a activității proiectului: 

 

  A.4.1.1.  Partea(Părțile) Gazdă:  

Republica Moldova 



FORMATUL DOCUMENTULUI DE ELABORARE A PROIECTULUI (MDC-PDD) - Versiunea 03 

 

MDC – Comitetul Executiv    pagina 5 

 

 

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

Republica Moldovenească Nistreană 
 

  A.4.1.3.  Orașul/Orășelul/Comunitate etc.: 

Orașul Tiraspol 
 

  A.4.1.4.  Detaliile privind amplasarea fizică, inclusiv 
informații care să permită identificarea unică a acestei activități a proiect (maxim o 
pagină): 

 
Tiraspolul este cel mai mare oraş din Republica Moldovenească Nistreană cu aproximativ 

180 000 de locuitori. (Fig. A.4-1) Tiraspolul este cel mai mare centru industrial și cultural al 
regiunii. Cele mai mari întreprinderi industriale, cum ar fi "Litmash", "Electromash", 
"Moldavisolit", Î.S. "Tirotex", "Quint", uzine de mărfuri metalurgice se află în Tiraspol. 
Societatea pe acțiuni "Tirotex" din Tiraspol este cea mai mare întreprindere de textile din sud-
vestul CSI. Activitatea proiectului este localizată pe terenul deținut de Î.S. “Tirotex” în cadrul 
zonei industriale situate la periferia de nord a Tiraspolului (Fig. А.4-2). Este un complex 
industrial unic care ocupă o suprafață de 58 ha cu infrastructura bine dezvoltată. Î.S. "Tirotex" 
include 2 fabrici de toarcere şi ţesere, o fabrică de finisare, o fabrică de cusut, o bază de 
automobile, un complex agricol, institutul de cercetare ştiinţifică "Textile" şi multe alte fabrici 
mai mici. 

 
Latitudine geografică: 46°84'95''N. Longitudine geografică: 29°66'80''E. Fusul orar: GMT 

+2:00. 
 

 

 

Fig. A .4-1. Harta Republicii Moldova şi a Republicii Moldovenești Nistrene 
(Transnistria) 
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Fig. A.4-2. Harta de localizare a activității proiectului de pe Google Earth 
 

 A.4.2.  Categoria(le) activității proiectului: 

 Domeniul de aplicare 1: Industriile energetice (surse regenerabile / neregenerabile) 
 

 A.4.3.  Tehnologia care urmează să fie utilizată de către activitatea 

proiectului:  

 
Tehnologia care urmează să fie aplicată în cadrul proiectului este o CET proiectată pentru 

producția combinată de energie termică și electrică. 
Centrala TermoElectrică (CET). Sursa primară de energie la CET sunt gazele naturale 

utilizate pentru producerea a două tipuri de energie: energia termică și electrică.  
CET este formată din motoare cu piston cu gaz, generator, schimbător de căldură, panoul 

de control, linia sistemului de interconectare. Motoarele cu piston cu gaz au randamentul termic 
de 44.8% care sunt mai bune ca tipurile convenționale de turbine cu abur, care sunt utilizate în 
prezent de cazangeriile din Republica Moldova. Fiecare unitate de cogenerare are capacitatea 
electrică de 3916 kW şi cea termică de 4173 kW. În tabelul A4-1 sunt indicate specificațiile 
principale a motorului cu gazo-piston TCG2032V16 produs de compania “Deutz” (Germania) și 
aplicat în cadrul proiectului (fig. A.4-3). 

 
CET va furniza Î.S. “Tirotex” cu energie termică și aburi pentru procesele tehnologice la 

nivel de întreprindere și, de asemenea, cu sursa de energie de pe teren. Excesul de energie 
electrică produsă va fi livrată către reţea pentru a furniza altor întreprinderi industriale.  

 

Noua CET 
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Fig. A.4-3. Imagine generală a generatoarelor de cogenerare cu gazo-motor de 

tip TCG2032V16  
 
Principalul avantaj al cogenerării împotriva generării separate, este reducerea consumului 

de combustibil fosil pentru producerea a aceleiaşi cantități de energie electrică şi termică. 
Cantități mari de căldură se degajă în atmosferă prin intermediul condensatoarelor de aburi, 
turnurilor de răcire etc. în timpul funcționării centralelor termice (TTP), aceasta fiind asociată cu 
particularitățile tehnologice ale procesului. Randamentul energetic al TTP este de 30-50%. 
Randamentul de generare energetică crește până la 80-90% când generatoarele de cogenerare 
cu gazo-motor sunt exploatate cu utilizarea căldurii în urma evacuării gazelor, a motorului de 
manta de apă, a amestecului de aer/carburant și ulei lubrifiant. 

 
 
Table A.4-1. Specificațiile de bază a motorului cu gazo-piston TCG2032V16 produs de 

compania “Deutz” (Germania) 

Energie 
electrică, kW

el
 

Randamentul 
electric, % 

Energie 
termică, kW

th
 

Randamentul 
termic, % 

Randamentul 
total, % 

3,916 41.9 4,173 44.8 86.7 

 
Sursa: Deutz AG – producător de utilaje. http://www.deutz.com 
 
Tehnologia de cogenerare a fost aplicată în multe ţări europene şi s-a dovedit a fi record în 

utilizarea eficientă a energiei. Astfel, este puţin probabil că va fi înlocuită printr-o altă tehnologie 
superioară pe parcursul perioadei proiectului. 

 Scopul activității proiectului este producerea de energie electrică suplimentară pentru 
necesitățile proprii şi aprovizionarea reţelei. În acest caz, aburii pentru întreprindere vor fi 
generați ca un produs secundar, prin intermediul cazanelor de recuperare cu aburi. Aceasta 
permite de a spori independenţa energiei electrice a întreprinderii de la reţeaua electrică şi de a 
mări eficienţa de generare a aburilor. 

Înainte de începerea activității proiectului, întreprinderea a consumat energie electrică şi 
aburi din vechea cazangerie cu aburi. Caracteristicile acestui utilaj sunt următoarele 

 - Cazane cu aburi GM-50/14 - 4 unităţi - capacitate instalată 110MW - randament 90% - 
anul implementării - 1973; 

 - Cazane cu aburi DE-25/14 - 2 unităţi - capacitate instalată 27 MW - randament 90% - 
Anul implementării - 1998.  

În cadrul proiectului au fost luate în considerare următoarele surse a emisiilor GES: 
-Emisiile proiectului: 

http://www.deutz.com/
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• Emisiile de CO2 provenite din arderea combustibilului fosil pentru a produce aburi 
şi energie electrică la CET.  

- Emisiile inițiale: 
• Emisiile de CO2 provenite din arderea combustibilului fosil (gaze naturale) pentru 

a produce aburi la Î.S. "Tirotex"; 
• Emisiile de CO2 provenite din producţia de energie electrică de la TTP din 

Moldova; 
• Emisiile de CO2 provenite din producţia (în reţea) de energie electrică utilizată de 

alți clienţii ai proiectului, care va fi înlocuită de energia produsă la CET. 
Mai multe informaţii detaliate despre sursele de emisii de GES sunt prevăzute în secţiunea 

B.3. a PDD. 
 
 
 

A.4.4. Cantitatea estimată a reducerilor de emisii pe parcursul perioadei de 
creditare alese:  

 
Perioada de creditare aleasă pentru proiectul propus este de 7 ani și poate fi reînnoită de 3 

ori. Reducerile totale ale emisiilor pentru prima perioadă, care urmează să fie realizate de 
proiect, sunt estimate la aproximativ 747 679 tCO2-echivalent,  peste primii 6 ani din perioada 
de creditare cu reducere a emisiilor anuale cu aproximativ 124 613 tCO2/an (tone de dioxid de 
carbon echivalent pe an). (Tabelul A.4-2). Media calculată a reducerilor anuale de emisii 
realizabile sunt estimări conservatoare bazate pe un factor de emisie de rețea estimat la 0.653 
tCO2/MWh şi factorul de emisie de energie electrică a TTP din Moldova de 0.6005 tCO2/MWh. 
Aceşti factori au fost calculați în funcţie de "Instrumentul de calculare a factorul de emisie 
pentru un sistem de energie electrică". CER-ul real va fi calculat după îndeplinirea activităţilor 
de monitorizare a proiectului. 

 
 
 
Tabelul A.4-2: Estimarea reducerilor de emisii 

Durata perioadei de creditare 
 

 

Anul Estimarea reducerilor de emisii 
anuale, în tone de CO2 echivalent 

2010 117,052 

2011 126,125 

2012 126,125 

2013 126,125 

2014 126,125 

2015 126,125 

Totalul reducerilor de emisie estimate în 
prima perioadă de  creditare renovabilă 
(tone de CO2 echivalent) 

747,679 

Media anuală a reducerilor de emisii 
estimate pe parcursul perioadei de creditare/ 
perioada în care CER urmează să fie generat 
(tone de CO2 echivalent) 

124,613 

Calculele au fost efectuate în conformitate cu următorul program al proiectului: 
- începutul primei etape a proiectului - ianuarie 2010. 
- începutul etapei a doua - ianuarie 2011. 
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 A.4.5.  Finanțarea de stat a activității proiectului: 

Nici un fond public nu va fi aplicat proiectului. 
 
 
 
 

CAPITOLUL B.  Aplicarea metodologiei liniei de bază și de monitorizare  

 

B.1. Titlul și referința metodologiei liniei de bază și de monitorizare 
aprobată și aplicată la activitatea proiectului:  

 
Metodologia MDC "Noi instalații de cogenerare care furnizează energie electrică şi 

/ sau abur pentru clienţi multipli şi care înlocuiesc vaporii on-grid/off-grid și 
generarea energiei electrice cu mai mulți combustibili cu amprenta mare de carbon" 
versiunea 03 a AM0048 este adecvată. 

 
"Instrumentul pentru calcularea factorul de emisie pentru un sistem de energie electrică" 

(versiunea 02, 16 octombrie 2009) este folosit pentru a estima factorul de emisie pentru 
rețeaua de electricitate. 

 
"Instrumentul pentru demonstrarea şi evaluarea adiţionalităţii" (versiunea 05.2, 26 august 

2008) este folosit pentru demonstrarea adiţionalităţii. 
 
  
 

B.2. Justificarea alegerii metodologiei și de ce aceasta este aplicabilă 
activității proiectului: 

 
Versiunea 03 a metodologiei liniei de bază și de monitorizare AM0048 este aplicabilă 

deoarece activitatea proiectului îndeplinește toate cerințele aplicabile după cum e demonstrat 
mai jos (vezi Tabelul B.2-1); 

 
Tabelul B.2-1. Compararea activității proiectului propus, cu aplicabilitatea 

metodologiei  

Aplicabilitatea AM0048  Activitatea proiectului propus  

Activitatea proiectului de cogenerare 
bazată pe arderea combustibilului fosil care 
furnizează aburi și energie electrică la mai 
mulți clienți ai proiectului, incluzând atât 
aplicațiile on-grid, cât și of-grid. 

Aplicabil, aproximativ 75 % din energia 
electrică din prima etapă a CET va acoperi  
necesitățile  proprii ale companiei și aproximativ 
25 % va fi furnizată rețelei: energia electrică din 
etapa a doua  va fi furnizată unui număr de 
clienți ai proiectului din rețea. Energia termică 
din cazanele de recuperare a aburilor va acoperi 
necesitățile proprii ale întreprinderii – clientul 
proiectului. 

Dacă se așteptă că un client al proiectului 
să facă înlocuiri și/sau reparații și acțiuni de 
întreținere a utilajului de electricitate și abur 
pe parcursul duratei proiectului care ar putea 
rezulta la schimbarea combustibilului și/sau 

Aplicabil, nu există utilaj de generare a 
energiei și cazane de producției a aburilor care 
să poată să opereze pe parcursul duratei 
proiectului fără reparații/acțiuni de întreținere 
majore care ar putea conduce la creșterea 
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schimbarea randamentului, atunci ei vor fi 
excluși din activitatea proiectului după data 
presupusă sau reală de efectuare a înlocuirii 
sau reparării majore şi acțiunilor de 
întreţinere.     

eficienței. Cazanele mai vechi sunt majoritatea 
utilizate  ca de rezervă și pot fi folosiți pentru 
următorii 10 ani.   

Capacitatea existentă este disponibilă 
clienților proiectului până la implementarea 
activității proiectului.  

Aplicabil, Î.S. Tirotex are propria cazangerie 
de abur care acoperă necesitățile tehnologice și 
energia electrică este furnizată  de rețeaua de 
energie electrică în scenariul liniei de bază.  

Alți clienți ale rețelei care vor cumpăra 
energia electrică produsă în cadrul proiectului 
sunt întreprinderi industriale existente care în 
prezent consumă energie electrică din rețea. 

Clienții proiectului nu cogenerează aburi 
și energie electrică în scenariul liniei de bază.  

Aplicabil, pe teren este produsă doar 
energie termică și energia electrică este 
asigurată din rețeaua cu sursă externă de 
energie electrică. 

Clienții proiectului garantează că utilajul 
alocat de către proiect nu va fi vândut sau 
utilizat în alte scopuri. 

Aplicabil, utilajul sălii de cazane de aburi vor 
fi naftalinizate (mothballed). 

Preţurile, tarifele şi costurile de funcţionare (salarii, costuri de întreţinere) s-au bazat pe 
următoarele date: 

Chestionarul întreprinderii (vezi Anexa 3 - 14); 
Business-planul pentru construcţia CET (furnizat către AIE); 
Datele naţionale disponibile (rata de schimb valutar, etc.) 
 
 

B.3. Descrierea surselor şi gazelor incluse în limitele proiectului: 

 
Conform metodologiei selectate versiunea 03 a AM0048 punerea în aplicare a proiectului va 

duce la reducerea emisiilor de GES de la arderea combustibilului fosil. СО2 este principalul gaz 
cu efect de seră produs din arderea combustibililor. Emisiile de CH4 şi N2O provenite din 
arderea combustibililor sunt neglijabil de mici în comparaţie cu emisiile de CO2 şi nu au fost 
luate în considerare în dezvoltarea proiectului. 

 
Tabelul B.3-1 ilustrează care surse de emisie sunt incluse sau excluse din proiect şi limitele 

de referinţă.  
 
Tabelul B.3-1. Sursele de emisii incluse sau excluse din limitele proiectului  
 

 Sursa Gazul  Inclus?  Justificare / Explicaţie 

Linia de 
bază 

Arderea 
combustibilului 
fosil pentru a 
produce aburi 
şi energie 
electrică 
pentru clienții 
proiectului şi  
reţelei 

CO2  Da 
Principala sursă de emisie în arderea 
combustibilului fosil.  

CH4 Nu  Exclus pentru simplificare. 

N2O Nu  Exclus pentru simplificare. 
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Activitatea 
Proiectului  

Arderea 
combustibilului 
fosil pentru a 
produce aburi 
şi energie 
electrică în 
cadrul 
instalației (lor) 
proiectului  

CO2  Da  
Principala sursă de emisie, în arderea 
combustibilului fosil. 

CH4 Nu  Exclus pentru simplificare. 

N2O Nu  Exclus pentru simplificare. 

 
Potrivit versiunii 03 a AM0048, limitele proiectului vor include rețeaua Î.S. "Tirotex", precum 

şi rețelele altor clienți ai proiectului care vor cumpăra energie electrică de la centrala de 
cogenerare a proiectului. Limitele proiectului acoperă, de asemenea, sursele de energie ale 
scenariul liniei de bază: TTP din Moldova ce produce electricitate pentru Î.S. "Tirotex", şi 
rețeaua unde alţi clienţi ai proiectului cumpără energie electrică în scenariul liniei de bază. (vezi 
fig.B.3-1). 

 
Durata proiectului este de 20 de ani.  
 
Pentru scopul determinării emisiilor liniei de bază, limitele proiectului includ următoarele 

surse de emisie: 
• Emisiile de CO2 provenite din arderea combustibilului fosil (gaze naturale) pentru 

a produce aburi la Î.S. "Tirotex"; 
• Emisiile de CO2 provenite din producţia de energie electrică de la TTP din 

Moldova; 
• Emisiile de CO2 provenite din producţia (în reţea) de energie electrică utilizată de 

alți clienţii ai proiectului, care va fi înlocuită de energia produsă la CET; 
Pentru scopul determinării emisiilor din proiect, limitele proiectului includ: 

• Emisii de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili pentru a produce aburi şi 
energie electrică la CET. 

 
 

 
Întinderea spaţială a limitelor proiectului cuprinde: 
• Toate utilajele instalate şi utilizate ca parte a proiectului pentru cogenerarea de aburi și 

energie; 
• producerea de energie conectată la reţeaua de energie electrică, precum şi furnizarea de 

energie pentru clienții proiectului din reţea. 
Energia termică (apă caldă) este exclusă din limitele proiectului. 
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Fig. B.3-1. Limitele proiectului.  
- - - - -  Scenariul liniei de bază  
______ Scenariul proiectului 
 
 

B.4. Descrierea modului în care scenariul liniei de bază este identificat şi o 

descrierea a scenariului liniei de bază identificat: 

 
Potrivit metodologiei selectate versiunea 03 de AM0048 următorii paşi au fost folosiți pentru 

a alege scenariul liniei de bază: 
 

Pasul 1. Identificarea scenariilor alternative 
 
 
Potrivit versiunii 03 a AM0048 03, scenarii diferite trebuie să fie luate în considerare, iar 

consecinţele lor sunt prezentate în tabelul B.4-1. 
 
 
 
 
 
Table B.4-1 Elementele scenariului care trebuie sa fie considerate 

Alternativă 

Dezvoltatorul 
proiectului 

Clientul proiectului 

Comentarii 
Instalațiile 
proiectului în 
absenţa activității 
proiectului (MDC) 

Sursele de energie electrică 
şi/sau termică, în absenţa 
activității proiectului (MDC) 

Istoric 1 Nici o instalație a 
proiectului. 

Clientul proiectului menține 
caracteristicile istorice în ceea 
ce priveşte alegerea 
combustibilului de rețea, 
eficienţa utilajului din rețea, 
amestecul de generare  din 
rețea şi grila de cumpărare 
(generarea din rețea limitată 
la capacitatea de auto-
generare) şi durata de 

Este aplicabil 

Consummator de 

abur Tirotex 

Consumator de 

energie elctrică 

Tirotex 

Rețeaua 

 

 

CHP 
Energie 

electrică 

Energie electrică 

Energie electrică 

Abur 

СО2e 

Gaze naturale 

TTP din 

Moldova СО2e 
 

SBH 

Aburi 

Clientul 1 al 

proiectului 

Clientul 2 al 

proiectului 

 

Clientul n al 

proiectului 

 

СО2

e 

СО2

e 

СО2

e 

Energie 

electrică 
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funcționare a utilajelor 
generatoare din rețea (trebuie 
să fie mai mare decât 
perioada de creditare). 

Alegerea 
combustibilului 
este probabil să 
se schimbe la 
clientul 
proiectului în 
lipsa activității 
proiectului 

2a* Nici o instalație a 
proiectului. 

Clientul proiectului este posibil 
să treacă la combustibil GES 
mai puţin intensiv în absenţa 
activităţii proiectului   

Nu se aplică  

2b* Nici o instalație a 
proiectului. 

Clientul proiectului este posibil 
să treacă la combustibil GES 
mai puţin intensiv în absenţa 
activităţii proiectului   

Nu se aplică 

Randamentul 
este posibil să se 
schimbe la 
clientul 
proiectului în 
absenţa activităţii 
proiectului. 
 

3a Nici o instalație a 
proiectului. 

Clientul proiectului este posibil 
să-și crească randamentul 
producerii de energie 
electrică/aburi off-grid, în 
absenţa activităţii proiectului 
(de exemplu, înlocuirea 
cazanelor, instalarea de utilaje 
de cogenerare, în absenţa 
activităţii proiectului). 
 

Este aplicabil, 
întrucât 
cazanele de la 
cazangeria cu 
aburi au 
randament 
scăzut (90%). 
Este posibil să 
se înlocuiască 
cazangeria cu 
aburi existentă 
cu una nouă cu 
randamentul 
cazanelor de 
96% (cu 
economizator) 

3b Nici o instalație a 
proiectului. 

Clientul proiectului este 
probabil să-și scadă 
randamentul producerii de 
energie electrică/vapori off-
grid, în absenţa activităţii 
proiectului. 
 

Este aplicabil, 
cu timpul 
cazanele 
existente vor 
avea un efect 
de uzare care 
va duce la 
scăderea 
naturală a 
randamentului. 

Consumul de 
energie al 
clientului 
proiectului este 
posibil să se 
schimbe în 
absenţa activităţii 
proiectului  

4 Nici o instalație a 
proiectului. 

Consumul de energie 
(electrică şi/sau termică) a 
clientului proiectului în 
scenariul liniei de bază este 
probabil să fie diferită de cea 
a scenariului proiectului. 

Nu se aplică, 
OSE "Tirotex" a 
avut consum 
stabil de resurse 
energetice pe 
parcursul 
ultimilor 4 ani  

Clientul 
proiectului este 
posibil să fie 
aprovizionat de 
surse externe 
de energie 

5 Activitatea 
proiectului propus 
fără MDC sau alte 
surse externe de 
energie electrică/ 
termică furnizează 

Clientul proiectului este posibil 
să fie aprovizionat de surse 
externe de energie 
electrică/termică în scenariul 
liniei de bază. 
 

Nu se aplică, 
clientul 
proiectului (OSE 
"Tirotex") 
consumă aburi 
de la instalaţia 
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electrică/ 
termică în 
absenţa activităţii 
proiectului 
 

energie la cererile 
clienților 
proiectului. 
 

proprie şi 
energie electrică 
de la reţea, în 
absenţa 
activităţii 
proiectului. 

Notă: 
*2a 
- Pentru hidro energia - este exclusă din consideraţie datorită localizării geografice a 

rețelei.  
- Pentru energia eoliană și solară - natura intermitentă a energiei electrice generată de 

vânt/energie solară, înseamnă că nu a putut furniza un serviciu similar proiectului propus. 
- Biomasa, ca sursă de energie în Republica Moldova participă la soldul total de energie cu 

cca. 3,6%.1 Dar este utilizată doar ca lemn pentru încălzire şi este o resursă primară pentru 
încălzire în gospodării. Studiile arată că masa de deşeuri de lemn din pădure şi agricultura are 
un potenţial important (planificat să înlocuiască până la 10% din energia totală consumată), dar 
numai 114 TJ1 au fost disponibile în 2006 care ar fi putut acoperi doar 6% din nevoia de 
combustibil. Acum 2 proiecte MDC la scară mică sunt implementate în Republica Moldova. 
Datorită acestui fapt, momentan nu este justificat economic utilizarea acestei biomase pentru 
producerea de energie electrică în interiorul ţării. 

- În Moldova, prevalează ferme care menţin capacităţi mici de animale, prin urmare, 
producţia de biogaz şi utilizării acestuia pentru producerea de energie electrică nu are 
justificare economică. Chiar dacă aceasta s-ar  efectua, capacitatea centralei va fi neglijabilă 
având în vedere nevoile de energie electrică din ţară.  

*2b 
Sursa de alimentare a turbinei cu aburi de mazut: Această alternativă este puţin probabilă 

ca urmare a performanţelor economice slabe cauzate de preţul ridicat al păcurei reziduale, care 
este de aproximativ 1,4 ori mai mare decât preţul gazelor naturale cum a fost transformat de 
sursele de alimentare, şi randamentul redus a motorului, comparativ cu sursa de alimentare a 
combinei-ciclu. 

Centrală termică pe bază de cărbune  este exclus: această alternativă are dezavantajul 
ca costurile de investiţii ridicate - care sunt de aproximativ 2,5 ori mai mari2 decât pentru 
motorul cu piston cu gaz a CET. O altă problemă este necesitatea într-o curte de stocare mare 
și dezvoltarea infrastructurii. 

 
Toate alternativele identificate în vederea mai multor opţiuni a scenariului liniei de bază, 

care ar putea asigura alimentarea cu energie bazată pe componentele luate în considerare în 
metodologia AM 0048 (vezi tabelul B.4-1). 

 
Alternativa 1: 
Înlocuirea cazanelor vechi cu aburi cu gaz cu noi cazane cu aburi cu gaz cu un randament 

mai mare. 
 
Alternativa 2: 
Continuarea situaţiei existente: aburii sunt produși în cazangeria de abur existente; 

cazanele sunt întreţinute periodic şi suportă reducere a randamentului datorită efectului de 
uzare. 

                                                      

1
 Combustibilul și echilibrul energetic a republicii Moldova în perioada 1999-2006. Raport statistic. 

http://www.statistica.md/ 
2 Hoskins Bill, Booras George. “Evaluarea costurilor a noilor termocentrale pe bază de cărbune.” Power, Vol 149. Publicația 8, 

Oct. 2005 

http://www.statistica.md/
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Alternativa 3: 
Construirea CET pe baza generatoarelor cu piston cu gaz fără impact MDC. 
 
Adiţionalitatea 
Adiţionalitatea este demonstrată folosind versiunea 05.2 a "Instrumentului pentru 

demonstrarea şi evaluarea adiţionalităţii". 
 
Pasul 1. Identificarea alternativelor a activităţii proiectului în concordanţă cu 

legile şi regulamentele în vigoare 
Sub-pasul 1a: Definirea alternativelor activității proiectului: 
 
Deoarece proiectul include tehnologii diferite (producerea de energie și aburi), alternativele 

separate pentru producerea de energie și aburi sunt descrise mai jos: 
Aburii: 
Alternativa 1S: 
Toți aburii pentru necesitățile proprii ale întreprinderii sunt generați de cazanele noi de gaz 

cu un randament mai mare. 
Alternativa 2S: 
Aburii sunt produși în cazangeria existentă. 
Alternativa 3S: 
Aburii sunt generați în cazanele noi de recuperare cu aburi, care sunt parte a noii centrale 

de cogenerare. 
 
Energia: 
Alternativa 1P: 
Energia electrică pentru necesitățile proprii ale întreprinderii va fi achiziţionată de la reţea. 
 
Alternativa 2P: 
Energia electrică va fi generată spre rețeaua proiectului folosind surse noi de cogenerare. 
 
Identificarea celor mai realiste și credibile alternative pentru generarea de energie și aburi 

este prezentată în secţiunea B.4 de mai sus şi formarea "alternativelor combinate" este 
prezentată de asemenea acolo. 

Mai jos este prezentată o scurtă descriere a alternativelor. 
 
Alternativa 1: 
Înlocuirea cazanelor vechi cu aburi cu gaz cu noi cazane cu aburi cu gaz cu un randament 

mai mare. 
 
Alternativa 2: 
Continuarea situaţiei existente: aburii sunt produși la cazangeria existentă; cazanele sunt 

întreţinute periodic şi suportă reducere a randamentului datorită efectului de uzare. 
 
Alternativa 3: 
Construirea CET pe baza generatoarelor cu piston cu gaze fără impact MDC. 
 
Sub-pasul 1b: Coerenţa cu legile şi reglementările obligatorii:  
 
Există unele legi privind sectorul energiei electrice, care acţionează în Republica Moldova: 

Legea cu privire la energia electrică (137-XIV din 17.09.1998), Legea cu privire la sectorul 
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energetic (1525-XIII din 19.02.1998). Cu toate acestea, aceste legi nu sunt aplicate în 
Republica Moldovenească Nistreană unde rețeaua proiectului este fizic amplasată. 

Legislaţiei pentru sectorul energetic al Republicii Moldovenești Nistrene este în prezent în 
curs de pregătire: un proiect de lege privind energia electrică este luat în considerare în 
Parlamentul Republicii Moldovenești Nistrene în care normele, tarifele de conectare la reţea sau 
de transport / distribuţie / producţie / consum de energie electrică vor fi instituite. Normele de 
cogenerare, de asemenea, urmează să fie prevăzute de prezenta lege. În prezent, nu există legi 
care vor stimula activitățile de co-generare din ţară, precum şi nu există nici o obligaţie pentru 
rețea să accepte energia electrică produsă la o CET privată. 

Astfel, toate alternativele identificate sunt în concordanţă cu legislaţia din RMN şi 
reglementările obligatorii în vigoare. 

 
 
Pasul 2. Analiza investiţiilor: 
 
Sub-pasul 2a: Determinarea metodei de analiză corespunzătoare 
Participanţii la proiect au decis să aplice analiza de comparare a investiţiilor  (Opţiunea II). 

Acest proiect prevede obţinerea de venituri din vânzări de energie electrică în plus la vânzările 
ERU. Prin urmare, analiza costului simplu (Opţiunea I) nu poate fi aplicată. Aceasta înseamnă că 
analiza comparativă a investiţiilor (Opţiunea II) sau analiza valorii de referință (Opțiunea III) ar 
trebui să fie aplicată. Opțiunea III nu poate fi folosită deoarece informația financiară și 
proiectele comparabile nu sunt publice în mod oficial. 

 
Sub-pasul 2b: Opţiunea II. Aplicarea analizei de comparare a investiţiilor 
 
Prealabil, a fost calculat RIR , drept un indicator financiar adecvat pentru activitatea 

propusă ne fiind înregistrat ca MDC (A3). Toate datele relevante necesare pentru astfel de 
calcule (cum ar fi costurile de investiţii, costurile de exploatare, veniturile, tarifele, etc.) și 
calculele sunt prezentate în Anexele 3.5-3.103. Rezultatele analizei de comparare a investiţiilor 
sunt prezentate în tabelul B.4-2a de mai jos: 

 
Tabelul B.4-2a – Analiza investițiilor 

Alternativa RIR,% 

A3 CET 2.4 

 
 
Preţurile, tarifele şi costurile de exploatare (salariile, costurile de întreţinere) au fost bazate 

pe următoarele date: 
Chestionarul întreprinderii (vezi Anexa 3 - 13); 
Business-planul pentru construcţia CET (furnizat către AIE); 
Datele naţionale disponibile (rata de schimb valutar, etc.) 
Indicatorii financiari au fost calculați pentru perioada de 20 de ani (durata de funcționare a 

proiectului) (Anexele 3.5 – 3.10). 
 
Astfel de indicator, precum RIR nu poate fi calculat pentru Alternativa 2 (situaţia actuală), 

din cauza absenţei costurilor de investiţii. Deci, costul nivelizat prim al energiei termice şi 
electrice a fost ales pentru compararea recurselor financiare. Costurile prime specifice a energiei 
termice şi electrice sunt prezentate în tabelul B.4-2b: 

                                                      

3
 Pentru a fi conservativ, s-a admis o rata de scont de 10 % pentru toate calculele în baza unei rate a dobânzii oferite 

unei entități legale pentru perioada când a fost luată decizia de implementare a proiectului 
(http://www.cbpmr.net/resource/stavdepozyanv.pdf, http://www.bnm.md/en/ratele_medii_dobanzilor) 

http://www.cbpmr.net/resource/stavdepozyanv.pdf
http://www.bnm.md/en/ratele_medii_dobanzilor
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Tabelul B.4-2b – Costurile energiei  termice și electrice 

 Alternativa 
3 

Costul energiei electrice 18.15 

Costul energiei termice 51.86 

 
Potrivit versiunii 03 de AM0048, din punct de vedere economic, cea mai atractivă 

alternativă a scenariului liniei de bază este identificată cu ajutorul costului nivelizat, ca un 
indicator financiar. Prin urmare, costul nivelizat este calculat pentru alternativele identificate mai 
sus (vezi tabelul B.4-2). 

Formula aplicată pentru a calcula costul nivelizat de generare a căldurii şi energiei (LHC şi 
LPC) este următoarea: 
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      (B.6-5b) 

                                           
      
unde   It este costurile capitalului în anul y, EUR; 
Mt sunt costurile operaționale și de întreținere în anul y,  EUR; 
Ft este costul combustibilului în anul y, EUR; 
Ht  este generarea calorică netă în anul y, Gcal; 
Pt este generarea calorică netă în anul y, Gcal; 
n este durata de exploatare a sistemului propus, ani; 
r este rata de scontare, %. 
 
Sub-pasul 2c: Calcularea şi compararea indicatorilor financiari (aplicabil numai 

Opţiunilor II şi III) 
În cazul comparării Alternativelor 1 şi 2 cu Alternativa 3 s-au obţinut următoarele cifre: 
 

Tabelul B.4-2c – Analiza de comparare a investițiilor 

Alternativa RIR,% 

A1 Cazane 
noi cu aburi 

- 

A2 Cazane 
vechi cu aburi 

- 

A3 CET 2.4 

 
Tabelul B.4-2d – Costurile energiei termice și electrice 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costul energiei electrice 38.46 38.46 18.15 

Costul energiei termice 20.49 17.22 51.86 
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Toate costurile relevante, inclusiv costurile de investiţii, costurile operaţionale şi de 
întreţinere şi veniturile sunt prezentate în Anexele 3.5 - 3.10. 

Evident, compararea VAN şi RIR nu sunt indicatorii adecvaţi pentru proiect, deoarece nu 
pot fi calculați pentru A1 şi A2. 

Costurile nivelizate ale energiei electrice şi termice, de asemenea, nu pot fi considerate ca 
indicatori neambigui. LHC este cel mai costisitor pentru scenariul proiectului, dar LPC este ieftin 
dintre toate alternativele. El poate fi explicat prin faptul că comparăm costul prim al alternativei 
3 cu costul final al alternativelor 1 şi 2 (costul reţelei electrice). Dar, în scenariul proiectului o 
parte din energie produsă va fi vândută reţelei, și în acest caz un cost prim foarte scăzut de 
energie electrică nu poate fi considerat cel mai atractiv financiar. Cu toate acestea, 
Instrumentul de Adiţionalitate în mod oficial impune trecerea la pasul 3 în acest caz. 

 
 
Sub-pasul 2d: analiza de sensibilitate (aplicabilă numai Opțiunilor  II și III) 
 
Tabelul B.4-3. Analiza de sensibilitate a fluctuației prețului carburanților 

Fluctuaţia 
preţului 
gazului 

-10% -5% 0 5% 10% 

LHC, (EUR/Gcal) 

Alternativa 
1 20.49 20.49 20.49 

20.49 20.49 

Alternativa 
2 15.70 16.46 17.22 17.99 18.75 

Alternativa 
3 48.74 50.30 51.86 53.42 54.99 

LPC, (EUR/MWh) 

Alternativa 
1 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46 

Alternativa 
2 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46 

Alternativa 
3 17.06 17.61 18.15 18.70 19.25 

 

Fluctuaţia 
costurilor de 
investiţii 

-10% -5% 0 5% 10% 

LHC, (EUR/Gcal) 

Alternativa 
1 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 

Alternativa 
2 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 

Alternativa 
3 50.63 51.25 51.86 52.47 53.09 

LPC, (EUR/MWh) 

Alternativa 
1 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46 

Alternativa 
2 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46 

Alternativa 
3 17.73 17.94 18.15 18.37 18.58 
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Fluctuația 
costurilor 
operaționale 

-10% -5% 0 5% 10% 

LHC, (EUR/Gcal) 

Alternativa 
1 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 

Alternativa 
2 15.50 16.36 17.22 18.09 18.95 

Alternativa 
3 47.90 49.88 51.86 53.84 55.82 

LPC, (EUR/MWh) 

Alternativa 
1 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46 

Alternativa 
2 38.46 38.46 38.46 38.46 38.46 

Alternativa 
3 16.77 17.46 18.15 18.85 19.54 

 

Fluctuația 
tarifelor la  
energia 
electrică 

-10% -5% 0 5% 10% 

LHC, (EUR/Gcal) 

Alternativa 
1 20.49 20.49 20.49 20.49 20.49 

Alternativa 
2 17.22 17.22 17.22 17.23 17.23 

Alternativa 
3 51.74 51.80 51.86 51.92 51.98 

LPC, (EUR/MWh) 

Alternativa 
1 34.61 36.53 38.46 40.38 42.30 

Alternativa 
2 34.61 36.53 38.46 40.38 42.30 

Alternativa 
3 18.11 18.13 18.15 18.18 18.20 

 
Rezumând rezultatele analizei de mai sus (vezi anexa 3.10), în urma comparării 

LHC-ului pentru diferite alternative se poate observa că această valoare este cea 
mai mică pentru Alternativa 2: "Funcţionarea cazangeriei existente", astfel 
Alternativa 2 este aleasă ca cel mai plauzibil scenariu a liniei de bază. 

 
Drept rezultat a tabelului B.4-2d cele mai atractive sunt Alternativa 2 și Alternativa 3 care  

fără impact MDC pot fi cu greu considerate drept o alegere atractivă pentru investiții (tabelul 
B.4-3). 

În tabelul și imaginea de mai jos, este prezentat RIR a scenariului proiectului (cu și fără 
venituri MDC). 
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Rata de scontare 10,0% 
RIR fără vânzările CER  2,4% 
RIR cu vânzările CER 4,8% 

 
Fig. B.4-1. Influența impactului MDC 

 
Parametrii economici ai proiectului, fără mecanismul MDC sunt suficient de mici în 

comparație cu veniturile CER ale proiectului. Veniturile încasate din vânzările CER în timpul 
primei perioade de creditare se aproximează la 20.42% din valoarea totală a investiţiilor, în 
timpul perioadelor de creditare doi şi trei – la aproximativ 41.03%. Aceste fonduri vor contribui 
la îmbunătăţirea în mod semnificativ a atractivității comerciale a proiectului şi ca VAN să devină 
pozitivă. În plus, proiectul devine mai puţin sensibil la riscuri (vezi rezultatele analizei de 
sensibilitate din tabelul В.4-4). 

 
Tabelul B.4-4. Analiza de sensibilitatea a parametrilor economici ai scenariului 

proiectului 

Indicatorul Unitatea de 
măsură 

Activitatea 
proiectului cu 
impact MDC  

Activitatea 
proiectului fără 
impact MDC 

Creşterea costurilor de investiţii cu 5% 

RIR % 5.0 2.3 

Reducerea generării energiei termice și electrice cu 5% 

RIR % 3.4 0.5 

Creşterea costurilor la carburanți cu 5% 

RIR % 3.4 0.6 

Astfel, proiectul nu poate fi implementat în conformitate cu practicile comerciale comune, 
fără de vânzările CER. 

 
Pasul 3. Analiza barierelor 
 
Bariera de investiție 
 
Întreprinderea nu are active proprii pentru a acoperi toate costurile de investiţii. Acest lucru 

este un obstacol foarte important. Creditul de investiţii este de 66,5% din totalul investiţiilor 
proiectului şi este de aproximativ 15 mil. Euro. Luând în considerare un RIR foarte scăzut al 
proiectului fără impact MDC, este imposibil de a obţine un așa credit fără venituri din vânzările 
CER.  
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De asemenea, sunt careva riscuri de investiție care pot fi asociate proiectului, precum ratingul 
de creditare nu prea înalt în Moldova  
(Fitch Ratings: 
http://www.fitchratings.ru/regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=E464A833-
3289-4498-88FE-61B826009308). 
 Luând în considerare atractivitatea financiară joasă a proiectului, nu există capital privat 
din partea piețelor de capital locale sau internaționale. 
 

Alternativa 2 nu se confruntă cu o astfel de barieră, deoarece această alternativă nu 
necesită careva investiţii semnificative. Potrivit Instrumentului de Adiţionalitate această barieră 
face proiectul adițional. 

 
Bariere tehnologice: Construcția centralei de cogenerare bazată pe motoarele cu piston cu 

gaz este prima din ţară. Nu există specialişti cu experienţă în funcţionarea unei astfel de 
tehnologii. 

Centralele de cogenerare care există deja în ţară au tehnologii diferite – turbina cu aburi cu 
ciclu. 

 
Un alt obstacol este faptul că în Republica Moldovenească Nistreană volumele de consum a 

gazelor natural (GN) sunt stabilite pentru fiecare consumator mare și Î.S. Tirotex ar trebui să 
primească un volum mai mare de GN pentru operarea noii CET, ceea ce creşte riscurile 
proiectului pentru un investitor. În cazul celorlalte două alternative, suma consumului de gaze 
naturale nu va fi mai mare decât cea actuală. 

 
Barierele datorate practicilor în vigoare: 
 
În Republica Moldova există următoarele surse pentru a genera electricitate: 
 
a) Centrale de energie termo-electrică cu condensare - TTP din Moldova 
b) Centrale de cogenerare - CET-1 şi CET-2 din Chişinău şi CET-Nord din Bălţi 
c) Centrale hidroelectrice - Costeşti şi Dubăsari 
 
a) TTP din Moldova 
 
TTP din Moldova a fost construită în perioada anilor 1964-1980 şi este formată din 12 

blocuri de energie cu o capacitate totală instalată de 2520MW, capacitatea disponibilă este de 
950MW. Combustibilul principal pentru blocurile 11 şi 12 sunt GN, pentru blocurile 9 şi 10 - 
păcură reziduală, iar cărbunele este combustibilul de proiectare pentru blocurile 1-8. Gradul de 
uzură a utilajului variază de la aproximativ 80% pentru blocurile 1-8, care au fost puse în 
funcţiune în perioada anilor 1964-1971 (în perioada anilor 1998-2002, nici unul dintre ei nu a 
funcționat, toate fiind în prezent scoase din funcţiune). Gradul de uzură a blocurilor 9-12 care 
au fost construite în perioada anilor 1974-1980 este estimată la aproximativ 50%. 

 
b) CETe 
CET-1 din Chişinău a fost construită în perioada anilor 1976-1980. Aceasta are o capacitate 

instalată de 210 MW, în timp ce capacitatea tehnic disponibilă este de 56 MW. Combustibilul 
principal sunt GN, precum şi unul de rezervă este păcura reziduală (mazutul). Gradul de uzură a 
utilajului este de aproximativ 60%  

CET-2 din Chişinău, cu capacitatea instalata de 240 MW şi capacitatea disponibilă de 50 
MW, a fost construită în perioada anilor 1951-1961. Combustibilul principal sunt GN, precum şi 
unul de rezervă este păcura reziduală (mazutul). Gradul de uzură a utilajului este de 
aproximativ 50%.  

http://www.fitchratings.ru/regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=E464A833-3289-4498-88FE-61B826009308
http://www.fitchratings.ru/regional/country/news/newsrelease/news.wbp?article-id=E464A833-3289-4498-88FE-61B826009308
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CET-Nord din Bălţi a fost construită în 1960. Are o capacitate instalată de 28 MW, din care 
disponibil sunt 24 MW. Combustibilul principal sunt GN, precum şi unul rezervă este păcura 
reziduală (mazutul). Gradul de uzură a utilajului este de aproximativ 60%.  

CETe a fabricilor de zahăr, cu o capacitate totală de circa 90 MW servesc ca surse sezoniere 
de energie (Alexăndreni - 12 MW, Briceni - 12 MW, Cupcini - 12 MW, Donduceni - 10 MW, 
Drochia - 10 MW, Făleşti -7,5 MW, Garbova - 12 MW, Ghindeşti - 6MW, Glodeni - 10 MW). 
Aceste CETe au fost puse în funcţiune între anii 1956-1985, și astfel gradul de uzură a lor diferă 
de la o staţie la alta. Capacitate instalată a acestor CETe depinde de volumul de producţie de 
zahăr, fiind estimată la circa 20 MW. Aceste centrale, de obicei, sunt operate în timpul sezonului 
de prelucrare a sfeclei de zahăr (3-4 luni pe an), consumând pentru utilizarea individuală 
aproximativ 60-90% din energia electrică produsă.  

 
c) Centralele hidro-electrice (CHE) 
Centrala hidro-electrică de la Dubăsari a fost pusă în funcţiune în 1954, având o capacitate 

instalată de 48MW, o capacitate de 30MW disponibil şi un grad de uzură de aproximativ 75%. 
Centrala hidro-electrică de la Costeşti a avut o capacitate instalată de 16MW, capacitatea 

disponibilă fiind de circa 10 MW, precum şi gradul de uzură de 67%. Aceasta a fost pusă în 
funcțiune în 1978. 

 
Situaţia din sectorul energetic, arată că toate capacităţile disponibile de generare de 

energie electrică au fost construite înainte de 1991 şi sunt învechite, cu eficienţă scăzută. Nu 
există încurajări pentru a construi o centrală nouă de co-generare eficientă în interiorul ţării, la 
fel cum şi pentru ultimii 18 ani nu există unităţi noi construite. 

Deoarece proiectul este primul care folosește tehnologia de cogenerare pe bază de motoare 
cu piston cu gaz, proprietarii CET au început procedura de aprobare a proiectului ca una 
inovatoare. Astfel, acest proiect va fi recunoscut oficial ca "primul-de-așa natură" în ţară. 

 
Bariera legislativă: 
Există unele legi privind sectorul energiei electrice, care acţionează în Republica Moldova: 

Legea cu privire la energia electrică (137-XIV din 17.09.1998), Legea cu privire la sectorul 
energetic (1525-XIII din 19.02.1998). Cu toate acestea, aceste legi nu sunt aplicate în 
Republica Moldovenească Nistreană unde rețeaua proiectului este fizic amplasată. 

În prezent, în Republica Moldovenească Nistreană doar un proiect de lege privind energia 
electrică este luat în considerare de Parlamentul Republicii Moldovenești Nistreană în care 
normele, tarifele de conectare la reţea sau de transport/distribuţie/producere/consum de 
energie electrică vor fi instituite. În prezent, nu există legi care vor stimula activitățile de co-
generare din ţară, precum nu există nici o obligaţie pentru rețea să accepte energia electrică 
produsă la o CET privată. Toate CETe, care sunt exploatate în ţară au fost construite înainte de 
1991 (vezi anexa 3-2). 

 
Implementarea Alternativelor 1 şi 2 este o practică comună în ţară şi nu întâlnesc bariere 

din cele menţionate mai sus4. 
 
Pasul 4. Analiza practicei comune 
 
Tabelele B.4-4 conţin date privind producerea energiei electrice nete la centralele electrice 

conectate la reţeaua electrică a Republicii Moldova în perioada anilor 1990-2000. Schema de 
bază a reţelei de energie electrică din Republica Moldova este prezentată în Anexa 3-1. 

 

                                                      

4
 Necesitățile și Dezvoltările Tehnologice. Chisinau 2002. 
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Tabelul B.4-4. Producerea energiei electrice nete la centralele electrice 
conectate la rețeaua electrică a Republicii Moldova în perioada anilor 1990-2000, 
GWh 

Sursa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

CET-1 207 207 196 150 136 106 115 93 119 115 60 

CET-2 1,311 1,106 1,074 1,020 880 794 960 1.05

7 

894 801 800 

CET-

Nord 

121 100 102 85 87 80 100 96 84 51 20 

CETe a 
fabricilor 
de zahăr  

176 164 146 129 84 112 134 114 92 73 80 

CHE 

Costești 

37 71 60 66 46 84 87 84 54 91 85 

TTP din  

Moldova 

13,569 11,222 9,468 8,626 6,836 4,474 4,56

0 

3,63

9 

2,97

4 

2,45

4 

2,33

4 

CHE 
Dubăsari 

220 227 198 308 232 239 279 295 224 284 256 

Alte 

surse 

31 49 13 2 0 0 4 3 3 6 5 

Total pe 

țară 

15,97

2 

13,14

6 

11,257 10,386 8,301 6,162 6,239 5,381 4,444 3,875 3,640 

 
Toate sursele de producere a energiei electrice au fost construite cu mai mult de 40 de ani 

în urmă şi sunt ineficiente în comparație cu tehnologiile actuale. 3 
Sistemul energetic al Moldovei până acum nu are centrale termoelectrice combinate bazate 

pe motoare cu piston cu gaz. 
 
Sub-pasul b: Discuții despre orice alte opţiuni similare care au loc 
 
În conformitate cu Tabelele B.4-4 şi analiza din Pasul 3 activitatea proiectului nu este o 

practică obişnuită în Moldova şi nu există activităţi tehnologice similare activității proiectului 
propus. 

 
În urma anchetei efectuate în B.4, se poate concluziona că scenariul liniei de 

bază este o continuare a situaţiei actuale: producerea de aburi în cazangeriile vechi 
şi cumpărarea de energie electrică de la reţea. 

 

B.5. Descrierea modului în care emisiile antropice de GES după surse sunt 
reduse sub cele care ar fi avut loc în absenţa activităţii proiectului înregistrate de 
MDC (evaluarea şi demonstrarea adiţionalităţii): 

 
AM0048 impune ca sa fie folosit "Instrumentul pentru demonstrarea şi evaluarea 

adiţionalităţii". Prin urmare, vă rugăm să consultaţi secţiunea de mai sus în care adiționalitatea 
a fost determinată. Justificarea ipotezelor cheie şi a raţionamentelor, de asemenea, a fost 
indicată în B.4. Toate datele utilizate pentru a determina scenariul liniei de bază, de asemenea, 
sunt indicate în secţiunea B.4 şi în documentele furnizate de către întreprindere. 

Acest proiect constă în construirea unei CET eficiente, cu arderea gazului, de 31 MW în 
cadrul întreprinderii industriale de textile mari Î.S. "Tirotex" din oraşul Tiraspol. CET va înlocui 
cazangeria existentă furnizând energie termică şi aburi pentru nevoile tehnologice şi de încălzire 
ale întreprinderii şi va livra energie electrică la Î.S. "Tirotex" şi altor consumatori din reţea. 
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În prezent, Î.S. "Tirotex" împreună cu cazangeria consumă energie electrică de la TTP din 
Moldova, a cărui factor de emisie a energiei electrice este mai mare decât cel pe care îl va avea 
noua CET. 

Acest proiect urmăreşte să pună în operațiune unităţile de cogenerare care vor aproviziona 
cu energie clientela proiectului şi vor furniza restul energiei electrice spre reţea. 

 
În cazul realizării Alternativei 1, economiile posibile ar fi în jur de 3 mln. nm3 de gaze 

naturale, care este cca. 6 000 t CO2 pe an (vezi Anexa 3.5 şi 3.6) 
 
Activitatea proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

următoarele moduri: 
1. Aceasta va înlocui energia electrică furnizată în prezent spre SE "Tirotex" de către TTP 

din Moldova şi care este produsă într-un mod mai puţin eficient. 
2. Acesta va înlocui energia electrică furnizată în prezent altor clienţilor ai proiectului din 

reţeaua locală de energie electrică produsă într-un mod mai puţin eficient. 
3. Aceasta va reduce consumul total de combustibil prin producerea separată de energie 

electrică și termică. 
4. Aceasta va conduce la reducerea pierderilor în reţeaua electrică în timpul livrării. 
 
Aşa cum se arată în paragraful B.4 de mai sus, reducerile obţinute ca urmare a proiectului 

vor fi suplimentare la orice ce ar avea loc altfel. 
 
B.6.  Reducerea emisiilor: 
 

B.6.1. Explicația alegerilor metodologice: 

 
În conformitate cu metodologia "Noi instalații de cogenerare care furnizează energie 

electrică şi / sau abur pentru clienţi multipli şi care înlocuiesc vaporii on-grid/off-
grid și generarea energiei electrice cu mai mulți combustibili cu amprenta mare de 
carbon" versiunea 03 a AM0048, reducerile de emisii pot fi calculate utilizând următorii paşi : 

 
În cadrul proiectului clienţii sunt asumați de Î.S. Tirotex şi de alţi clienţi din reţea 

(subdiviziunile companiei Holding "Sheriff", care este compania mamă a Î.S. "Tirotex" şi alţi 
consumatori din oraş). 

În cadrul instalațiilor proiectului este asumată noua CET. 
 
Step 1. Calcularea emisiilor liniei de referință 
 
Emisiile liniei de referință sunt suma emisiilor din generarea de electricitate şi emisiile 

provenite din generarea de aburi: 
BEy = BEIC,y + BEST,y +BEGR,,y         (B.6-1) 

Unde: 
BEy   – Emisiile liniei de referință în anul „y‟ (tCO2).  
BEIC,y – Emisiile pentru producerea energiei electrice care va fi furnizată clientului 

proiectului (Î.S. Tirotex și altor consumatori ai proiectului) în anul „y‟ în scenariul liniei de 
bază (tCO2).  

BEST,y  – Emisiile pentru producerea aburilor care vor fi furnizați clientului proiectului 
(Î.S. Tirotex)  în anul „y‟ în scenariul liniei de bază (tCO2).  

BEGR,y  – Emisiile pentru producerea energiei electrice care va fi furnizată rețelei în anul 
„y‟ în scenariul liniei de bază (tCO2).  
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Emisiile pentru producerea energiei electrice BEIC,y  care va fi furnizată clientului proiectului 
în anul „y‟ în scenariul liniei de bază: 

 
BEIC,y= ∑ (ELBL,j,iy∙ EEFBL,iy)         (B.6-2) 
                      j       

Unde: 
ELBL,j,,y – Energia electrică consumată de clientul proiectului de la instalația proiectului 

propus „j‟ în anul „y‟ eligibilă pentru certificatul de reduceri de emisii (MWh).  
EEFBL,,y – Factorul de emisii de referință de CO2 pentru energia electrică a clientului 

proiectului în anul „y‟ (tCO2/MWh). 
 

ELBL j,y = min(ELPJ,j,,y, ELMG, – ELPCSG,y)  = ELPJ,j,,y     (B.6-3) 
Unde: 
ELPJ,j,y  – Energia electrică achiziţionată de către clientul proiectului din instalația 

proiectului propus "j" în anul "y" (MWh). Măsurată la instalația  proiectului şi/sau la clientul 
proiectului. 

ELMGi – Capacitatea totală istorică de generare a energiei electrice a utilajelor existente 
la clientul proiectului "i" înainte de punerea în aplicare a activităţii proiectului (MWh). 
(exclusă din calcul datorită faptului că, energia electrică în linia de bază nu este generată 
individual de clientul proiectului). 

ELPCSG,y – Energia electrică totală generată individual de clientul proiectului "i" în timpul 
anului „y‟ a perioadei de creditare (MWh). Măsurată la clientul proiectului (exclusă din calcul 
datorită faptului că, energia electrică în linia de bază nu este generată individual de clientul 
proiectului) 

 
Factorul de emisii de CO2 de referinţă pentru energia electrică a clientului proiectului se 

calculează astfel:  
EEFBL,,y = wSG ∙ EFPC,SG,i,y + wGR,  ∙ EFPC,GR,y= EFPC,GR,y     (B.6-4) 
 
 

Unde: 
wSG – Fracţiunea din energia electrică consumată la faţa locului de către clientul 

proiectului în linia de bază care este auto-generată individual (fracţiune) – este 0 datorită 
faptului că energia electrică în linia de bază nu se auto-generează de clientul proiectului. 

wGR,  – Fracţiunea din energia electrică consumată la faţa locului de către clientul 
proiectului „i‟ în linia de bază care este achiziționată în rețea (fracțiune) – este 1 datorită 
faptului că energia electrică în linia de bază nu se auto-generează de clientul proiectului. 

EFPC,SGi,y  – Factorul de emisie de CO2 pentru auto-generarea de energie electrică de 
către clientul proiectului în anul "y" (tCO2/MWh)- exclus din calcul datorită faptului că, 
energia electrică în linia de bază nu este auto-generată de clientul proiectului. 

EFPC,GR,,y  – Factorul de emisie de CO2 al rețelei conectate la clientul proiectului în anul 
„y‟ (tCO2/MWh). Factorul de emisie este estimat folosind procedura descrisă în ultima 
versiune a “Instrumentului de calculare a factorului de emisie pentru un sistem de energie 
electrică” aprobat, creând EFPC,GR,i,y = EFy. 

În ceea ce priveşte scopul determinării factorilor de emisie a energiei electrice, un sistem 
de energie electrică a proiectului este definit de extinderea spaţială a centralelor electrice care 
sunt fizic conectate prin linii de transport şi de distribuire către clientul proiectului - TTP din 
Moldova (vezi anexa 3.1) şi care pot fi expediate fără constrângeri semnificative de transport. 

Calculul marjei de operare a factorului de emisie (EFgrid,OM,y) se bazează pe metoda OM 
simplă (opţiunea A) 
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Pentru a calcula EFgrid,OM,y, a fost folosită metoda OM simplă, deoarece: expedierea datelor 

de analiză OM și OM simplu ajustate nu pot fi calculate precum  expedierea de date la fiecare 
oră pentru toate centralele electrice și nu este făcută publică în Republica Moldovenească 
Nistreană. 

Factor de emisie OM simplu a fost calculată folosind opțiunea ex-ante bazată pe cele mai 
recente date disponibile la momentul pregătirii PDD, după cum urmează: 

 
EFgrid,OM,simple y =  ∑ (EG m,,y∙ NCVi,,y EFCO2,y) /∑ EG m,,y      (B.6-5) 
                                        i.m                                                           m                                                   

Unde:  
EF

grid,OMsimple, y
 –  marja simplă de operare a factorul de emisie de CO

2 
în anul y 

(tCO
2
/MWh) 

EG
m,y

 –  cantitatea netă de energie electrică generată şi livrată la reţea de sursa de 

alimentare m în anul y (MWh)  
FC

i,m,y 
–  cantitatea de combustibil fosil de tipul "i"  consumată de centrala/sursa de 

alimentare m în anul y (unitate de masă sau de volum) 
NCV

i,y 
 – valoarea calorifică netă (conţinutul de energie) de combustibil fosil de tipul "i" 

în anul y ( GJ/unitatea de masă sau de volum) 
EF

CO2iy
 – factorul de emisie de CO

2 
 a combustibilului fosil de tipul "i" în anul y (tCO

2
/GJ) 

m – toate sursele de alimentare care deservesc reţeaua în anul y, cu excepţia surselor 
de alimentare  cu cost minimal sau care trebuie să ruleze. 

y  – ultimii trei ani pentru care există date disponibile la momentul depunerii MDC-PDD 
la DOE pentru validare (1998-2000) 
 
Calcularea marjei de construire a  factorului de emisie (EF BM ) 
Marja de construire a  factorului de emisie (BM)  este factorul de emisie de generare medie 

ponderată a unui grup simplu de centrale/sursele de alimentare m constituit din:  
(a) Setul de cinci surse de alimentare  care au fost construite mai recent, sau  
(b) Setul de suplimentări la capacitatea energetică în sistemul de energie electrică care 

cuprind 20% din generarea sistemului şi care au fost construite mai recent. 
Marja de construire a  factorului de emisie a fost calculat folosind opțiunea ex-ante bazată 

pe cele mai recente date disponibile cu privire la TTP din Moldova, deoarece este furnizată 
direct la clientul proiectului (100%), după cum urmează: 

 
EFgrid,BM, y =  ∑ (EG m,,y∙ EFEL,m,y) /∑ EG m,,y       (B.6-6) 
                                    m                                                  m                                                   

Unde:  
EFgrid,BM, y –  Marja de construire a  factorului de emisie de CO

2 
în anul y (tCO

2
/MWh) 

EG
m,y

 –  cantitatea netă de energie electrică generată şi livrată la reţea de către sursa 

de alimentare în anul y (MWh)  
EF

EL,m,y
 –  factorul de emisie de CO

2  
a  sursei de alimentare m în anul y (tCO

2
/MWh) 

m – sursa de alimentare inclusă în marja de construire  
y  – ultimii trei ani pentru care există date disponibile la momentul depunerii MDC-PDD 

la DOE pentru validare (1998-2000)  

Marja combinată a factorului de emisie este calculată precum urmează:  
 

EFgrid,BM, y =  w
BM 

∙ EF
grid,BM,y

 + w
OM 

∙ EF
grid,OM,y

      (B.6-7) 

Unde:  
EF

grid,BM,y
 – Marja combinată a factorului de emisie de CO

2 
în anul y (tCO

2
/MWh) 
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EF
grid,OM,y

 – Marja de operare a factorul de emisie de CO2 în anul y (tCO2/MWh) 

w
OM 

 –  ponderea marjei de operare a factorului de emisii (%) 

w
BM 

 – ponderea marjei de construire a factorului de emisii (%) 

 
Următoarele valori implicite ar trebui să fie utilizate pentru w

OM
 și w

BM
:  

 w
OM 

= 0.5 și w
BM 

= 0.5 pentru prima perioadă de creditare, și w
OM 

= 0.25 și w
BM 

= 0.75 

pentru perioadele de creditare doi și trei
 

. 
Pentru a permite pentru toate incertitudinilor potenţiale, cu privire la ce tip de generare a 

altor surse de energie este substituit de generarea energiei de centrala proiectului, marjele de 
operare și de construire a factorului de emisii de CO2 sunt determinate într-o manieră 
conservatoare ca cea mai mică printre ultimele trei opțiuni valabile trei ani. 

 
Emisiile pentru producerea de aburi BEST,y  care vor fi furnizate clienților proiectului în anul 

„y‟ în scenariul liniei de bază 
 
Se presupune că aburii sunt produși la temperatură şi presiune constante. 
 
BEST,y= ∑ (SCBL,j,y∙ SEFBL,y)         (B.6-8) 
                   j     
 

Unde: 
SCBL,j,y  –  Aburii consumați de clientul proiectului de la instalația proiectului propus "j" 

în anul "y" eligibilă pentru de reduceri de emisii certificate (TJ).  
SEFBL,y  –  Factorul de emisie de CO2 a liniei de bază pentru aburi a clientului proiectului 

în anul „y‟ (tCO2/TJ). 
 
Aburii eligibili pentru reduceri de emisii certificate sunt limitați la capacitatea maximă de 

generare a clientului proiectului existentă până la implementarea activităţii proiectului: 
 
SCBL,j,y =  min (SCPJ,y  , SCMG  – SCPCSG,y )        (B.6-9) 
 

Unde: 
SCPJ,j,y  –  Aburi achiziţionați de către clientul proiectului în cadrul instalației „j‟ a 

proiectului propus în anul „y‟ (TJ).  
SCMG  – Capacitatea istorică totală de generare a aburilor a utilajelor existente la clientul 

proiectului, precedent punerii în aplicare a activității proiectului (TJ).  
SCPCSG,y  –  Totalul de aburi auto-generați de clientul proiectului în timpul anului „y‟ a 

perioadei de creditare (MWh). Măsurată la clientul proiectului.   
 
Aburii achiziţionați de către clientul proiectului în cadrul instalației „j‟ a proiectului propus în 

anul „y‟ este calculat astfel: 
 
SPJ,j,y = SPJ,j,y  ∙ ENPJ         (B.6-10) 
 

Unde: 
SPJ,j,y  –  Aburii achiziţionați de către clientul proiectului în cadrul instalației „j‟ a 

proiectului propus în anul „y‟ (tone). Măsurat în cadrul instalației „j‟  a proiectului și/sau la 
clientul proiectului. 

ENPJ  –  Entalpia specifică a aburilor achiziţionați de clientul proiectului (TJ/tone). 
Aceste date sunt obţinute din tabelele de aburi, folosind temperatura şi presiunea aburilor 
achiziţionați măsurate la clientul proiectului. 
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Capacitatea maximă de generare a aburilor a utilajului de generare în perioada pre-
proiectului se calculează astfel: 

SCMG = (∑ GCST,m ∙(8760  - MDH ST,i,m) ∙ENBL,m) / JST,y     (B.6-11) 
                         m      

Unde: 
GCST,m  – capacitatea nominală a utilajului de generare a aburilor „m‟ existentă la 

clientul proiectului până la implementarea activităţii proiectului (tone/oră). Este obţinută de 
la clientul proiectului. 

MDHST,m  – Întreţinerea normală şi durata de funcționare a utilajului de generare „m‟ 
existent la clientul proiectului până la implementarea activităţii proiectului (oră). Este 
obţinută de la clientul proiectului. 

ENBL, m  –  Entalpia specifică de aburi a utilajului de generare în perioada pre-proiectului 
„m‟ a  clientului proiectului (TJ/tone). Aceste date sunt obţinute din tabelele de aburi, 
folosind temperatura şi presiunea aburilor măsurate de utilajul de generare în perioada pre-
proiectului a clientului proiectului. 

JST,y  – Numărul de instalaţii „j‟ ale proiectului care furnizează aburi clientului proiectului, 
în anul „y‟, simultan (număr). Obţinut de la clientul proiectului. 
 
Factorul de bază de emisie pentru auto-generarea aburilor EFBL,ST,j,y trebuie calculat astfel: 
 
SEFBL = ((CEF ∙FCST)) / HGST,m         (B.6-12) 
                                                                                                   

Unde: 
CEF  –  Factorul de emisie de Carbon a gazelor naturale utilizate de clientul proiectului 

pentru auto-generarea de aburi în scenariul liniei de bază (tCO2/TJ). Valoarea IPCC 
implicită. 

FCST – Consumul de gaze naturale de clientul proiectului pentru auto-generarea de 
aburi în scenariul liniei de bază (TJ). 

HGST  –  Aburii auto-generați de clientul proiectului cu gazele naturale în scenariul liniei 
bază (TJ). 
 
Aburii auto-generați de clientul proiectului cu GN în scenariul liniei de bază este: 
HGST   = HST  ∙ ENBL          (B.6-13) 

 
Unde: 
HST  - Aburii auto-generați de clientul proiectului cu GN în timpul a trei ani recenți, 

anterior implementării activității proiectului (tone). Obţinut de la clientul proiectului. 
 

Consumul de GN ale clientului proiectului pentru auto-generarea de aburi în scenariul liniei 
de bază este calculat astfel: 

 
FCST  = FST  ∙ NCV           

 (B.6-14) 

 
Unde: 
FST  – Cantitatea de GN utilizată de clientul proiectului pentru auto-generarea aburilor  

în timpul a trei ani recenți, anterior implementării activității proiectului (unități de masă sau 
volum). Obţinut de la clientul proiectului. 

NCV  – Valoarea calorică netă a GN a clientului proiectului în scenariul liniei de bază 
(TJ/nm3). Obţinut de la clientul proiectului. 
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Emisiile pentru producerea energiei electrice BEGR,y  care va fi furnizată rețelei în anul „y‟ în 
scenariul liniei de bază: 

 
BEGR,y= ∑ ELPF,GR,j,y∙ EFPF,GR,j,y        (B.6-15) 
                       j      

 
Unde: 
ELPF,GR,j,y  – Energia electrică furnizată rețelei și/sau către entități de distribuire la 

instalația „j‟ a  proiectului propus în anul „y‟ (MWh); 
EFPF,GR,j,y  – Factorul de emisie de CO2 pentru energia electrică a rețelei conectate la 

instalația  „j‟ a proiectului propus  și/sau către entități de distribuire în anul „y‟ (tCO2/MWh).  
 

Factorul de emisie este estimat folosind procedura descrisă în cea mai recentă versiune a  
"Instrumentului pentru calcularea factorului de emisie pentru un sistem de energie electrică" 
aprobat, realizând egalitatea EFGR,PF,j,y = EFy. 

 

În ceea ce priveşte scopul determinării factorilor de emisie de energie electrică, un proiect 
de sistem de energie electrică este definit de extinderea spaţială a centralelor electrice care 
sunt conectate fizic prin intermediul liniilor de transport şi distribuţie pentru clientul proiectului - 
reţeaua de energie electrică din Republica Moldova (vezi Anexa 3.1 ) şi care pot fi expediate 
fără constrângeri semnificative de transport. Pentru importurile provenite de la sistemele 
conectate de energie electrică situate în alte ţări gazdă (Ucraina, România, etc.), factorul de 
emisie se presupune ca este 0 tone de CO

2
 pe MWh. 

Calcularea marjei de operarea a factorului de emisie(EFgrid,OM,y) este bazată pe metoda OM 
simplă (Opțiunea B) 

Pentru calcularea EFgrid,OM,y a fost folosită metoda OM simplă, deoarece: 
1) Analiza OM de expediere a datelor și OM simplu ajustată nu pot fi calculate expedierea 

de date la fiecare oră pentru toate centralele electrice și nu este făcută publică în Republica 
Moldova; 

2) Resursele  cu cost minimal/și care trebuie executate constituie mai puțin de 50% din 
producția totală a rețelei așa cum este demonstrat în Tabelul B.6-1. 

 
Tabelul B.6-1. Ponderea de generare a energiei nete din surse diferite a 

sistemului energetic al 
Republicii Moldova (1991-2000) 

Centrale electrice Ponderea, % 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
CETe 14,30% 17,72% 20,98% 25,27% 26,76% 26,84% 26,37% 
CHE 3,35% 5,24% 5,87% 7,04% 6,26% 9,68% 9,37% 
TPP Moldovenească 82,35% 72,61% 73,09% 67,63% 66,92% 63,33% 64,12% 

 
 
Factorul de emisie a OM simplă a fost calculat folosind opțiunea ex-ante bazată pe cele mai 

recente date disponibile la momentul pregătirii PDD, precum urmează: 
 
EFgrid,OM,simple y =  ∑ (EG m,,y∙ EFEL,m,y) /∑ EG m,,y       (B.6-16) 
                                            m                                                  m                                                   

Unde:  
EF

grid,OMsimple, y
 –  factorul simplu de emisie de CO

2 
a marjei de operare în anul y 

(tCO
2
/MWh) 
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EG
m,y

 –  cantitatea netă a energiei electrice generate și livrate rețelei de sursa de 

alimentare m în anul y (MWh)  
EF

EL,m,y
 –  factorul de emisie de CO

2 
 a sursei de alimentare m în anul y (tCO

2
/MWh) 

m – toate sursele de alimentare ce deservesc rețeaua în anul y cu excepția surselor de 
alimentare cu cost minimal/trebuie rulate.  

y  –  trei cei mai recenți ani pentru care datele sunt disponibile la momentul prezentării 
MDC-PDD către DOE pentru validare (1998-2000) 

Opțiunea B2. Datorită faptului că, pentru o sursă de alimentare m, este disponibilă doar 
datele despre generarea de energie electrică şi tipuri de combustibil utilizate, factorul de emisie 
ar trebui să fie determinat pe baza factorului de emisie de CO

2
 a tipului de combustibil utilizat şi 

a randamentului sursei de alimentare, după cum urmează : 
 
EF

EL,m,y 
= EF

CO2,m,i,y  y
∙ 3.6 / η

m,y
        (B.6-17) 

 
Unde:  
EF

EL,m,y
  –  factorul de emisie de CO

2  
a sursei de alimentare m în anul y (tCO

2
/MWh)  

EF
CO2,m,i,y

  –   Factorul mediu de emisie de CO
2 
 a tipului i de combustibil utilizat în sursa 

de alimentare m în anul y (tCO
2
/GJ). În cazul în care mai multe tipuri de combustibil sunt 

utilizați de sursa de alimentare, tipul de combustibil cu cel mai mic factor de emisie de CO
2
 

pentru EF
CO2,m,i,y 

este utilizat  

η
m,y

  –  Randamentul mediu de transformare a energie nete a sursei de alimentare m în 

anul y (%) 
y – cei mai recenți trei ani pentru care datele sunt disponibile la momentul prezentării 

MDC-PDD către DOE pentru validare (1998-2000) 
 
Calcularea marjei de construire a factorului de emisie (EF BM ) 
Marja de construire a factorului de emisie (BM)  este factorul de emisie de generare medie 

ponderată dintr-un grup simplu de centrale electrice/surse de alimentare m constituit din:  
(a) Setul de cinci surse de alimentare  care au fost construite mai recent, sau  
(b) Setul de suplimentări la capacitatea energetică în sistemul de energie electrică care 

cuprind 20% din generarea sistemului şi care au fost construite mai recent. 
Marja de construire a factorului de emisie a fost calculată folosind opțiunea ex-ante bazată 

pe cele mai recente date disponibile cu privire la cele mai recente cinci centrale din rețeaua 
Moldovenească (centralele eșantion cuprind 80-90% din generarea totală de energie electrică 
din Moldova – Tabelul B6.1. și Anexa 3.2), după cum urmează: 

 
EFgrid,BM, y =  ∑ (EG m,,y∙ EFEL,m,y) /∑ EG m,,y       (B.6-18) 
                                  m                                                m                                                   

Unde:  
EFgrid,BM, y –  Marja de construire a factorului de emisie de CO

2 
în anul y (tCO

2
/MWh) 

EG
m,y

 –  cantitatea netă a energiei electrice generate și livrate rețelei de sursa de 

alimentare m în anul y (MWh)  
EF

EL,m,y
 –  factorul de emisie de CO

2 
 a sursei de alimentare m în anul y (tCO

2
/MWh) 

m – sursele de alimentare incluse în marja de construire  
y  – trei cei mai recenți ani pentru care datele sunt disponibile la momentul prezentării 

MDC-PDD către DOE pentru validare (1998-2000) 
Suplimentele de capacitate a centralei electrice au fost excluse din proba grupului de 

centrale electrice/surse de alimentare m. 
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Marja combinată a factorului de emisii este calculată astfel:  
 

EFgrid,BM, y =  w
BM 

∙ EF
grid,BM,y

 + w
OM 

∙ EF
grid,OM,y

      (B.6-19) 

Unde:  
EF

grid,BM,y
 – Marja de construire a factorului de emisie de CO2 în anul y (tCO2/MWh)  

EF
grid,OM,y

 – Marja de operare e factorului de emisie de CO2 în anul y (tCO2/MWh) 

w
OM 

 –  ponderea marjei de operare a factorului de emisii (%) 

w
BM 

 – ponderea marjei de construire a factorului de emisii (%) 

 
 
Următoarele valori implicite ar trebui să fie utilizate pentru w

OM
 și w

BM
:  

 w
OM 

= 0.5 și w
BM 

= 0.5 pentru prima perioadă de creditare, și w
OM 

= 0.25 și w
BM 

= 0.75 

pentru perioadele de creditare doi și trei
 

. 
Pentru a permite pentru toate incertitudinilor potenţiale, cu privire la ce tip de generare a 

altor surse de alimentare este substituit de generarea energiei de centrala proiectului, marjele 
de operare și construire a factorului de emisie de CO2 sunt determinate într-o manieră 
conservatoare ca cea mai mică printre ultimele trei opțiuni valabile trei ani. 

 
Pasul 2. Calcularea scurgerilor  
Scurgerile pot rezulta din extracţia, prelucrarea, lichefierea, transportul, re-gazificarea şi 

distribuţia combustibilului fosil în afara limitelor proiectului. Acestea includ, în principal, emisiile 
fugitive de CH4 şi emisiile de CO2 provenite din arderea asociată a combustibilului și evazare. În 
conformitate cu metodologia AM0048 versiunea 03 următoarele surse de emisii induse trebuie 
să fie luate în considerare: 

 
Emisiile ocazionale de CH4 asociate cu extragerea, prelucrarea, lichefierea, transportul, re-

gazificarea  şi distribuţia combustibilului fosil utilizat la centrala proiectului şi combustibilul fosil 
utilizat în cadrul reţelei, în absenţa activităţii proiectului. 

 
LE y = LECH4,y + LELNG,CO2,y         (B.6-20) 

 
Unde: 
LE y  –Emisiile induse (tCO2). 
LECH4,y   – Emisiile induse cauzate de emisiile ocazionale de flux de CH4 în anul „y‟ 

(tCO2).  
LELNG,CO2,y   – Emisiile induse cauzate de arderea combustibilului fosil/consumul de 

energie electrică asociate cu lichefierea, transportul, re-gazificarea şi de compresie a GNL în 
transportul gazelor naturale sau de distribuţie pe parcursul anului „y‟ a perioadei de 
creditare (tCO2). 
 
Emisii ocazionale de metan LECH4,y    
În scopul determinării emisiilor ocazionale de metan, asociat în cazul gazelor naturale, cu 

transportul şi distribuţia de combustibil se utilizează formulele următoare: 
 
LE CH4,y = ∙ GWPCH4 ∙ ∑ (FC PJ,PF,j,y∙ NCV  ∙ EFCH4,ups)     (B.6-21) 
                                                                             j                                                   

Unde: 
GWPCH4 – Potențialul de încălzire globală a CH4 (tCO2/tCH4) valabil pentru perioada de 

angajament. Obținut din valorile IPCC implicite. 
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EFCH4,ups,k  –  Factorul de emisie pentru emisiile ocazionale de metan în amonte din 
producerea, transportarea și distribuția combustibilului „k‟ (tCH4/TJ). Luat din versiunea 03 
a AM0048 (0.528) 
 
Emisiile de CO2 din GNL LELNG,CO2,y  nu sunt contabilizate în proiect aşa cum este prevăzută 

utilizarea a GN fără lichefiere. 
 
Pasul 3. Calcularea emisiilor din proiect 
 
Activitatea proiectului este de ardere a gazelor naturale în cadrul rețelei pentru a genera 

electricitate. Aburii şi căldura vor fi generate prin utilizarea căldurii reziduale fără de ardere 
suplimentară a combustibilului fosil. Emisiile de GES provenite din arderea gazelor naturale se 
calculează după cum urmează: 

 

      (B.6-22) 
 
 
Unde: 
PEy – Emisiile din activitatea proiectului (tCO2). 
FCPJ,PF,y–  Cantitatea de GN consumate (nm3) în anul „y‟ la instalațiile „j‟ ale proiectului. 

Măsurată la instalația proiectului. 
NCV – Valoarea calorifică netă a GN utilizate în cadrul instalațiilor proiectului pe 

parcursul perioadei de creditare (TJ/nm3). Obținută de la clientul proiectului. 
CEF –  Factorul de emisie de carbon a GN utilizat de instalația proiectului pe parcursul 

anului „y‟ a perioadei de creditare (tC/TJ). Valoarea IPCC implicită (56.1). 
 
Pasul 4. Calcularea reducerilor de emisii 
 
Reducerea de emisie ERy a activității proiectului pe parcursul anului y dat este diferența 

dintre emisiile liniei de bază (BEy) și emisiile din proiect (PEy) cu emisiile induse, așa cum 
urmează: 

 
ER y = BE y –  PE y – LE y         

 (B.6-23) 
Unde: 

ER y  –  Reducerile de emisie ale activității proiectului pe parcursul anului y 
(tCO2e) 

BE y   –  Emisiile liniei de bază în anul y (tCO2e) 
PE y  –  Emisiile din proiect în anul y (tCO2e) 
LE y  – Emisii induse în anul y (tCO2e) 
  

 
 

B.6.2.  Datele şi parametrii care sunt disponibili la validarea: 

 
Datele / 
Parametrul: 

ELGR 

Unitatea de măsură: MWh 

Descrierea: Cantitatea totală de energie electrică obţinută de la reţea de clientul 
proiectului în timpul celor mai recenți trei ani anterior punerii în aplicare 
a activităţii proiectului. Obținut de la clientul proiectului. 
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Sursa de date 
utilizată: 

Înregistrările datelor de energie electrică disponibile în rețeaua clientului 
proiectului.  

Valoarea aplicată: Valoarea medie pentru ultimii 3 ani: 128 116 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv: 

Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare.  
 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

ENBL, și ENBL,,m 

Unitatea de 
măsură: 

kJ/kg 

Descrierea: Entalpia specifică a aburilor a utilajului de generare existentă la clientul 
proiectului anterior punerii în aplicare a activităţii proiectului. Aceste date sunt 
obţinute din tabelele de aburi, folosind temperatura şi presiunea de aburi 
măsurate la utilaje de generare în perioada pre-proiect ale clientului proiectului. 

Sursa de date 
utilizată: 

Tabelele de aburi 

Valoarea 
aplicată: 

2787.79 

Justificarea 
alegerii 
datelor sau 
descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor 
aplicate 
efectiv: 

Utilizarea presiunii şi temperaturii monitorizate a aburilor pentru a obţine 
entalpia specifică din tabelele de aburi. Stocarea informaţiilor până la 2 ani de 
la încheierea perioadei de creditare.  
 
http://www.dpva.ru/informations/Mtls/Gases/Steam/SaturatedSteam0to100bar/  
 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

Temperatura aburilor 

Unitatea de măsură: oC 

Descrierea: Temperatura aburilor achiziționați de clientul proiectului 

Sursa de date 
utilizată: 

Contoarele de temperatură la clientul proiectului 

Valoarea aplicată: 197 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv: 

Citirea contorului de temperatură zilnic și calcularea mediei lunare. 
Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare.  

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

Presiunea aburilor 

http://www.dpva.ru/informations/Mtls/Gases/Steam/SaturatedSteam0to100bar/
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Unitatea de măsură: Bar 

Descrierea: Presiunea aburilor achiziționați de clientul proiectului 

Sursa de date 
utilizată: 

Contoarele de presiune la clientul proiectului 

Valoarea aplicată: 14 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv: 

Citirea contorului de presiune zilnic și calcularea mediei lunare. 
Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare.  
 

Comentarii: - 

Datele / 
Parametrul: 

FST specificat) 

Unitatea de măsură: nm3 

Descrierea: Consumul de GN de către clientul proiectului pentru auto-generarea 
aburilor în  
timpul celor mai recenți trei ani anterior punerii în aplicare a activităţii 
proiectului. Obținut de la clientul proiectului.  

Sursa de date 
utilizată: 

Înregistrarea datelor despre combustibilul/veniturile din cumpărare 
disponibile rețelei clientului proiectului 

Valoarea aplicată: 27 193 000 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv: 

Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare.  
 

Comentarii: - 

Datele / 
Parametrul: 

GCST,m 

Unitatea de măsură: Tone/oră 

Descrierea: Capacitatea nominală a utilajului „m‟ de generare a aburilor, existent la 
clientul proiectului anterior implementării activității proiectului.  Obținut 
de la clientul proiectului. 

Sursa de date 
utilizată: 

Utilajul rețelei clientului proiectului.  

Valoarea aplicată: 3 cazane GM 50/14 cu capacitatea nominală de 50 t/h și 2 cazane  DE-
25/14 cu capacitatea nominală de 25 t/h 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv: 

Citirea capacității nominale până la implementarea proiectului. 
Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare.  
 

Comentarii: - 
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B.6.3.  Calcularea ex-ante a reducerilor de emisie: 

 
În conformitate cu formulele prezentate în capitolul B-6.1 al PDD, următoarele ER au fost 

calculate: 
 
Coeficienții factorilor de emisie a energiei electrice sunt prezentați în Anexele 3.12-3.14  
Emisiile liniei bază (formulele B.6-1-B.6-19) 
 

      
  

  
Unitatea de 

măsură 
  2010 2011 2012 

BEy        mii t CO2   218.826 261.824 261.824 

                    

  BEIC       t CO2   81 686 81 686 81 686 

    ELPJ,j,I,y    MWh   136 030 136 030 136 030 

    EEFBLi,y   tCO2/MWh   0.6005 0.6005 0.6005 

                    

  BEGR     t CO2   128 993 171 991 171 991 

Datele / 
Parametrul: 

MDHST,m 

Unitatea de măsură: Ore 

Descrierea: Întreținerea normală și timpul de funcționarea a utilajului „m‟ de 
generare a aburilor, existent la clientul proiectului anterior implementării 
activității proiectului.   

Sursa de date 
utilizată: 

Jurnalul datelor despre întreținere, disponibil rețelei clientului proiectului. 

Valoarea aplicată: 150 h pentru fiecare cazan 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv : 

Verificarea jurnalelor datelor de întreținere.   
Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare. 
 

Comentarii: Verificarea coerenței dintre reperele tehnice cu datele producătorului 
utilajului. 

Datele / 
Parametrul: 

HST 

Unitatea de măsură: Tone 

Descrierea: Aburii auto-generați de clientul proiectului cu GN pe parcursul celor mai 
recenți trei ani anterior implementării activității proiectului 

Sursa de date 
utilizată: 

Înregistrările datelor despre aburii disponibil în rețeaua clientului 
proiectului. 

Valoarea aplicată: Valoarea medie pentru ultimii 3 ani: 345 087 

Justificarea alegerii 
datelor sau descrierii 
metodelor de 
măsurare şi 
procedurilor aplicate 
efectiv : 

Stocarea informaţiilor până la 2 ani de la încheierea perioadei de 
creditare. 

Comentarii: - 
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    ELPF      MWh   197 539 263 386 263 386 

    EEFPFGR   tCO2/MWh   0.653 0.653 0.653 

                    

  BEST       t CO2   8 147 8 147 8 147 

                    

    SCBL     TJ   152 152 152 

      SCPJ       377 502 502 

        SPJ t   135872 181163 181163 

        ENPJ TJ/t   0.00277 0.00277 0.00277 

      SCPCSG   TJ   808 808 808 

      SCPCSG   MWh   224 346 224 346 224 346 

      SCMG   TJ   960 960 960 

        GCST1 t/h   50 50 50 

        GCST2 t/h   50 50 50 

        GCST3 t/h   50 50 50 

        GCST4 t/h   25 25 25 

        GCST5 t/h   25 25 25 

        MDHST1 h   150 150 150 

        MDHST2 h   150 150 150 

        MDHST3 h   150 150 150 

        MDHST4 h   150 150 150 

        MDHST5 h   150 150 150 

        ENBL1-5 TJ/t   0.00279 0.00279 0.00279 

                    

    SEFBL     t CO2/TJ   53.432 53.432 53.432 

      CEF   t C/TJ   15.3 15.3 15.3 

      HGST   TJ   960 960 960 

        ENBL tJ/t   0.0028 0.0028 0.0028 

        HST t 
  344 265 344 265 344 265 

      FCST,    TJ   914 914 914 

        NCVST,  TJ/ths.nm3   0.03 0.03 0.03 

        FST,  ths. nm3   27 193 27 193 27 193 

 
 
Scurgerile (formulele B.6-20-B.6-21) 

LEy               

  LECH4,y   mii t CO2   16.806 22.408 22.408 

    FCPJ,PF1 mii nm3   45 090 60 120 60 120 

    CWPCH4 tCO2/tCH4   21 21 21 

    NCV TJ/ths.nm3   0.03 0.03 0.03 

    EFCH4,ups,k,  tCH4/TJ   0.528 0.528 0.528 

 
L

Ey               

  
LEC

H4,y   mii t CO2   
-

35,917 
-

15,376 
-

15,376 
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    FCPJ,PF1  mii nm3   44 178 44 178 44 178 

    FCPJ,PF2  mii nm3   27 193 27 193 27 193 

    FCPJ,PF3 mii nm3   45 090 60 120 60 120 

    CWPCH4 tCO2/tCH4   21 21 21 

    NCV TJ/ths.nm3   0,03 0,03 0,03 

    EFCH4,ups,k,  tCH4/TJ   
0,52

8 0,528 0,528 

 
În prezent Î.S. Tirotex are contract cu TTP din Moldova privind alimentarea cu energie 

electrică, în schimbul de gaze naturale cu o rată de 2,9 kWh/1nm3 (Contract # 1/07E din 
29.12.2006). Așa cum activitatea proiectului va conduce la scăderea consumului de GN în cadrul 
limitelor proiectului (vezi fig. B.3-1) din cauza abordării conservatoare, scurgerile, legate de 
consumul de GN, sunt excluse din calcule. 

 
Emisiile și ER ale proiectului (formulele B.6-22-B.6-23) 

  

Unitatea 

de măsură 

  2010 2011 2012 

FCNG,  mii nm3   45 090 60 120 60 120 

NCVNG,  TJ/mii nm3   0.03359 0.03359 0.03359 

CEF,  t C/TJ   15.3 15.3 15.3 

            

PE, mii t CO2e   84.968 113.290 113.290 

            

ER mii t CO2e   133.858 148.533 148.533 

 
 
Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul B.6-4. Datele de fundal pentru calcul sunt 

indicate în Anexele 3.4, 3.10. În timpul calculelor s-a presupus că prima etapă a CET va fi pusă 
în funcţiune începând cu 01.01.2010 şi etapa a 2-a a CET - de la 01.01.2011. 

 
 

B.6.4 Rezumatul estimărilor ex-ante de reducere a emisiilor: 

 
Tabelul B.6-4 Rezumatul estimărilor ex-ante de reducere a emisiilor 

Anul 

Estimarea emisiilor 
activității 

proiectului (tone de 
CO2)  

Estimarea emisiilor 
liniei de bază (tone 

de CO2)  

Estimarea 
scurgerilor (tone 

de CO2)  

Estimarea 
reducerii 

generale a 
emisiilor (tone 

de CO2)  

2010 84,968 218,826 16.806 117,052 

2011 113,290 261,824 22.408 126,125 

2012 113,290 261,824 22.408 126,125 

2013 113,290 261,824 22.408 126,125 

2014 113,290 261,824 22.408 126,125 

2015 113,290 261,824 22.408 126,125 

Total (tone 
de CO2) 651,420 1 782 602 150.320 747.679 

 
 
B.7. Aplicarea metodologiei de monitorizare și descrierea planului de 
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monitorizare: 
 

 
B.7.1 Datele și parametrii 

monitorizați: 
 

Datele / 
Parametrul: 

CEFj,k 

Unitatea de măsură: tC/TJ 

Descrierea: Factorul de emisie de carbon a combustibilului „k‟ utilizat de instalația  „j‟ a 
proiectului pentru auto-generarea de energie electrică în scenariul liniei de 
bază. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Obținut de la instalația proiectului. 

 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

Valoarea IPCC implicită (15,3) - http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/EFDB/ef_detail.php 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

- 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

- 

Comentarii: - 

 
 

Datele / 
Parametrul: 

EFPC,GR,i,y 

Unitatea de măsură: tCO2/MWh 

Descrierea: Factorul de emisie de CO2 a rețelei conectate la clientul proiectului în anul „y‟.   

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Fie date statistice publicate cel mai recent dacă există, sau Technology Needs 
and Development. Chișinău 2002 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

0.6005 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

În cazul în care consumul anual de combustibil la centrala electrică/sursa de 
alimentare j nu este disponibil, se va estima pe baza datelor privind 
producerea anuală netă de energie electrică, valoarea calorică netă de GN şi 
randamentul energetic implicit a centralei electrice în funcţie de cea mai 
recentă versiune a "Instrumentului de calculare a factorului de emisie pentru 
un sistem de energie electrică ". 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Nici o procedură suplimentară QA/QC nu necesită să fie planificată 
 

Comentarii: GN este utilizat mai mult ca combustibil primar în cadrul centralelor electrice 
din Moldova, dar și ca combustibil primar la noua CET. 

 

Datele / 
Parametrul: 

EFCH4,ups 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/ef_detail.php
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/ef_detail.php
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Unitatea de măsură: tCH4/TJ 

Descrierea: Factorul de emisie pentru emisiile ocazionale în amonte de metan de la 
producerea, 
transportul şi distribuţia GN. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Obținut din tabelul din secțiunea scurgerilor. 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

0.528 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Când datele IPCC sunt disponibile, susținătorii proiectului trebuie să ia în 
considerare faptul că Consiliul a convenit ca valorile IPCC implicite ar trebui 
să fie utilizate doar atunci când ţara sau datele specifice proiectului nu sunt 
disponibile sau sunt dificil de obţinut. 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

- 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

EFPF,GR, 

Unitatea de măsură: tCO2/MWh 

Descrierea: Factorul de emisie de CO2 pentru rețeaua conectată la instalația proiectului 
în anul „y‟.   

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Date statistice publicate cel mai recent dacă există, sau Technology Needs 
and Development. Chișinău 2002 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

0.653 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

În cazul în care consumul anual de combustibil la centrala electrică/sursa de 
alimentare j nu este disponibil, se va estima pe baza datelor privind 
producerea anuală netă de energie electrică, valoarea calorică netă de GN şi 
randamentul energetic implicit a centralei electrice în funcţie de cea mai 
recentă versiune a "Instrumentului de calculare a factorului de emisie pentru 
un sistem de energie electrică ". 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Nici o procedură suplimentară QA/QC ar necesita sa fie planificată 
 

Comentarii: GN sunt utilizate mai mult ca combustibil primar în cadrul centralelor electrice 
din Moldova, dar și ca combustibil primar la noua CET. 

 

Datele / 
Parametrul: 

ELPCSG,,y 

Unitatea de măsură: MWh 

Descrierea: Totalul de energie  electrică auto-generată de clientul proiectului pe parcursul 
anului y‟ a perioadei de creditare (MWh). Măsurat la clientul proiectului. 
Contorul energiei electrice la clientul proiectului. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Contorul de energie electrică la instalația proiectului 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 

128 116 
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a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Citirea contorului de energie electrică și stocarea informației până la 2 ani 
după încheierea perioadei de creditare.  
Frecvența de monitorizare: lunar 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date.  
Condițiile de măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor.  
Verificarea coerenței cu datele istorice monitorizare.  
Verificarea  încasărilor de cumpărare și datelor de furnizare a energiei 
electrice la rețeaua proiectului. 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

SCPCSG,,y 

Unitatea de măsură: TJ 

Descrierea: Totalul de aburi auto-generați de clientul proiectului în timpul anului „y‟ a 
perioadei de creditare (TJ). Măsurat la clientul proiectului. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Contorul de aburi la clientul proiectului 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

din prima etapă - 808 
din etapa a 2-a  - 1615 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Citirea contorului de aburi și stocarea informației până la 2 ani după 
încheierea perioadei de creditare.  
Frecvența de monitorizare: lunar 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date.  
Condițiile de măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor.  
Verificarea coerenței cu datele istorice monitorizare.  
Verificarea  încasărilor de cumpărare și datelor de furnizare a energiei 
electrice la rețeaua proiectului. 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

ELPF,GR,y 

Unitatea de măsură: MWh 

Descrierea: Energia electrică furnizată rețelei de instalația proiectului propus în anul „y‟ 
(MWh/an). Măsurată la instalația proiectului 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Contorul de energie electrică la instalația proiectului 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

din prima etapă – 53 874 
din etapa a 2-a  - 60 664 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 

Citirea contorului de energie electrică și stocarea informației până la 2 ani 
după încheierea perioadei de creditare.  
Frecvența de monitorizare: lunar 
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trebuie aplicate: 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date.  
Condițiile de măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor.  
Verificarea coerenței cu datele istorice monitorizare.  
Verificarea  încasărilor de cumpărare și datelor de furnizare a energiei 
electrice la rețeaua proiectului. 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

ELPJ,j,i,y 

Unitatea de măsură: MWh 

Descrierea: Energia electrică achiziționată de clientul proiectului de la instalația 
proiectului propus în anul „y‟. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Contorul energiei electrice la instalația proiectului sau la clientul proiectului. 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

128 116 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Citirea contorului de energie electrică și stocarea informației până la 2 ani 
după încheierea perioadei de creditare.  
Frecvența de monitorizare: lunar 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date.  
Condițiile de măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor.  
Verificarea coerenței cu datele istorice monitorizare.  
Verificarea  încasărilor de cumpărare și datelor de furnizare a energiei 
electrice la rețeaua proiectului. 

Comentarii: - 

 
 

Datele / 
Parametrul: 

ENPJ, 

Unitatea de măsură: kJ/kg 

Descrierea: Entalpia specifică a aburilor achiziționați de clientul proiectului. Aceste date 
trebuie să fie obținute din tabelele de aburi, utilizând temperatura și 
presiunea aburilor achiziționați, măsurate la clientul proiectului. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate:: 

Tabelele de aburi 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

2773 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Utilizarea presiunii și temperaturii monitorizate de aburi pentru obținerea 
entalpiei specifice din tabelele de aburi: 
www.dpva.ru/informations/Mtls/Gases/Steam/SaturatedSteam0to100bar/ 
Frecvența de monitorizare: lunar 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date. Condițiile de 
măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor. Verificarea 
coerenței cu datele istorice monitorizare.  

http://www.dpva.ru/informations/Mtls/Gases/Steam/SaturatedSteam0to100bar/
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Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

Temperatura aburilor  

Unitatea de măsură: OC 

Descrierea: Temperatura aburilor achiziționați de clientul „i‟ al proiectului.  

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Contorul de temperatură la clientul „i‟ al proiectului  

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

 175.4 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Stocarea informației până la 2 ani după încheierea perioadei de creditare.  
Frecvența de monitorizare: citirea contorului de temperatură zilnic și 
calcularea mediei lunar.  
Măsurări zilnice și media lunară.  

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date. Condițiile de 
măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor. Verificarea 
coerenței cu datele istorice monitorizare. 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

Presiunea aburilor  

Unitatea de măsură: bar 

Descrierea: Presiunea aburilor achiziționați de clientul proiectului. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Contorul de presiune la clientul proiectului 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

 8 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Stocarea informației până la 2 ani după încheierea perioadei de creditare.  
Frecvența de monitorizare: citirea contorului de presiune zilnic și calcularea 
mediei lunar.  
Măsurări zilnice și media lunară. 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date. Condițiile de 
măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor. Verificarea 
coerenței cu datele istorice monitorizare. 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

FCPJ,PF,y 

Unitatea de măsură: nm3  

Descrierea: Cantitatea de GN consumate în anul „y‟ în cadrul instalațiile proiectului.  

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Măsurată la instalația proiectului din înregistrările de cumpărare și jurnalele 
de date ale combustibilului.  

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 

din prima etapă – 45 090 139 
din etapa a 2-a  - 15 030 046 
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secţiunea B.5 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Măsurată la instalația proiectului din jurnalele de date ale combustibilului. 
Stocarea informației până la 2 ani după încheierea perioadei de creditare.  
 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date.  
Condițiile de măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor.  
Verificarea coerenței cu datele istorice monitorizare. 

Comentarii: -  

 

Datele / 
Parametrul: 

GWPCH4  

Unitatea de măsură: tCO2/tCH4  

Descrierea: Potenţialul de încălzire globală a CH4 valabil pentru perioada de angajament.  

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Obținut din IPCC 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

21 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

- 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

- 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

JEL,i,y  

Unitatea de măsură: Număr 

Descrierea: Numărul de instalații ale proiectului care furnizează clientului proiectului 
energie electrică în anul „y‟ simultan.  

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Obținut de la clientul proiectului.  

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

1 (CET cu 8 generatoare) 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Stocarea informației până la 2 ani după încheierea perioadei de creditare.  
 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

- 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

JST,i,y  
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Unitatea de măsură: Număr 

Descrierea: Numărul de instalații ale proiectului care furnizează clientului proiectului 
energie electrică în anul „y‟ simultan..  

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Obținut de la clientul proiectului.  

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

1 (CET cu 4 cazane cu aburi) 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Obținut de la clientul proiectului. Stocarea informației până la 2 ani după 
încheierea perioadei de creditare.  

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

- 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

NCV 

Unitatea de măsură: MJ/nm3  

Descrierea: Valoarea calorică netă a GN la instalația proiectului  

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Obținut de la clientul proiectului.  

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

33.59 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 
măsurare care 
trebuie aplicate: 

Când datele despre IPCC sunt disponibile, susținătorii proiectului  trebuie să 
ia în considerare faptul că Consiliul a convenit ca valorile implicite IPCC ar 
trebui să fie utilizate numai atunci când ţara sau datele specifice proiectului 
nu sunt disponibile sau sunt dificil de obținut. 
 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Aprovizionare de către furnizorul de gaze 

Comentarii: - 

 

Datele / 
Parametrul: 

STTPU,,y  

Unitatea de măsură: Tone 

Descrierea: Aburii achiziționați de clientul proiectului de la instalația proiectului propus în 
anul „y‟. 

Sursa datelor ce vor 
fi utilizate: 

Măsurată la instalația proiectului și/sau la clientul proiectului. 

Valoarea datelor 
aplicate în scopul de 
a calcula reducerile 
așteptate de emisii în 
secţiunea B.5 

din prima etapă – 133 134 
 
din etapa a 2-a  - 44 378 

Descrierea metodelor 
și procedurilor de 

Frecvența de monitorizare: 
Citirea lunară a contorului de aburi și stocarea informației până la 2 ani după 
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măsurare care 
trebuie aplicate: 

încheierea perioadei de creditare. 

Procedurile QA/QC ce 
trebuie aplicate: 

Contoarele trebuie să fie gradate ca în cartea lor de date.  
Condițiile de măsurare trebuie să fie ca în cartea de date a contoarelor.  
Verificarea coerenței cu datele istorice monitorizare.  
Verificarea  încasărilor de cumpărare și datelor de furnizare a energiei 
electrice la rețeaua proiectului. 

Comentarii: - 

 
 
B.7.2. Descrierea planului de 

monitorizare: 
 

 
Reducerea emisiilor realizate prin activitatea proiectului vor fi calculate în funcţie de 

metodologia de monitorizare AM0048 versiunea 03 "Noi instalații de cogenerare care 
furnizează energie electrică şi / sau abur pentru clienţi multipli şi care înlocuiesc 
vaporii on-grid/off-grid și generarea energiei electrice cu mai mulți combustibili cu 
amprenta mare de carbon". Monitorizarea trebuie să implice: 

 
1. Datele necesare pentru calcularea emisiilor proiectului (consumul anual de gaze naturale 

la noile CET, valoarea calorică netă de gaze naturale consumate la noile CET); 
2. Datele necesare pentru calcularea emisiilor liniei de bază: 
2.1. Energia electrică anuală netă, generarea de apă caldă și căldură la noua CET; 
2.2. Datele anuale de performanţă pentru centralele electrice/sursele de alimentare (vezi 

Anexa 3-2) care deservesc reţeaua (energia electrică netă generată şi livrată rețelei, consumul 
de combustibil, valoarea calorică netă a combustibilului consumat şi factorul de emisie de СО2 
al combustibilului consumat). 

 
Datele trebuie să fie obţinute de la contoare cu o precizie de 95% sau mai mare. Factorul 

de emisie de CO2  a liniei de bază şi factor de emisie pentru emisiile ocazionale de metan în 
amonte care apar în absenţa activităţii proiectului vor fi actualizate anual. Toate calculele sunt 
efectuate conform metodei descrise în secţiunea B.6 

Proiectul nu prevede modificări în structura de colectare şi analiză a datelor privind 
consumul de combustibil şi de energie electrică netă de la noua CET și de la centralele 
electrice/sursele de alimentare j care deservesc reţeaua. Datele vor fi colectate în orice caz. 

 
SE "Tirotex" este responsabil pentru colectarea şi exactitatea datelor necesare pentru 

monitorizare. Reducerile emisiilor de GES vor fi calculate anual pe baza datelor primite de la SE 
"Tirotex". În caz de îndoieli cu privire la exactitatea datelor iniţiale, specialişti din Î.S. "Tirotex" 
vor verifica şi vor revizui datele. În cazul în care orice greşeli în calculele reducerilor de emisii de 
GES sunt găsite de către un verificator, calculele se corectează în consecinţă. 

Descrierea detaliată a planului de monitorizare este prezentat în Anexa 4. 
 
B.8. Data de finalizare a aplicării studiul liniei de bază şi a 

metodologiei de monitorizare, precum şi numele 
persoanei(lor)/entității(lor) responsabile: 

 
Data de finalizare a aplicării metodologiei la studiul activităţii proiectului: 01/01/2009 
Numele persoanei/entității care determină metodologia liniei de bază și de monitorizare: 
SEC Biomasa 
Persoana de contact: Kalinichenko Tatiana 
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E-mail: kalinichenko@biomass.kiev.ua 
 

CAPITOLUL C. Durata activității proiectului/ Perioada de creditare   

 

C.1. Durata activității proiectului: 

 

 C.1.1. Data de începere a activității proiectului:  

16 Noiembrie 2007 (construirea noii CET) (Contractul de achiziționare a 
echipamentului a fost prezentat către DOE - vezi Anexa 3.14) 

 

 C.1.2. Durata de funcționare operațională preconizată pentru activitatea 

proiectului: 

20 ani/240 luni 
 

C.2. Alegerea perioadei de creditare și informațiile asociate:  

Activitate proiectului va utiliza o perioadă de renovare a creditului, care este, corespunzător 
menţionată în C.2.1. 

  

 C.2.1. Perioada de renovare a creditului: 

Fiecare perioadă de creditare va dura de cel mult 7 ani şi poate fi reînnoită cel mult de 
două ori. Pentru fiecare reînnoire, o entitate desemnată operaţional determină şi informează 
Comitetul executiv că proiectul inițial original este încă valabil sau a fost actualizat ținând cont 
de datele noi acolo unde este cazul. 

 

  C.2.1.1.   Data de începere a primei perioade de creditare:  

01/11/2010 (data prevăzută pentru darea în exploatare a proiectului sau data de 
înregistrare a proiectului, oricare care are loc mai tirziu) 

 

  C.2.1.2.  Durata primei perioade de creditare: 

7 ani/84 luni: 1 Ianuarie 2010 – 1 Ianuarie 2017 
 

 C.2.2. Perioada fixă de creditare:  

n/a 

  C.2.2.1.  Data începerii: 

n/a 

  C.2.2.2.  Durata:  
n/a 
 

CAPITOLUL D.  Impactul asupra mediului ambiant 

 

D.1. Documentaţia privind analiza impactului asupra mediu ambiant, 
inclusiv impactul transfrontalier:  

 
Cea mai mare parte a energie electrice din Republica Moldova este generată de CET care 

au fost construite peste 30 de ani în urmă. În ciuda utilizării gazului natural drept combustibil 
primar, ele au randament scăzut de 10-20%. Păcura reziduală este folosită ca un combustibil 
auxiliar, precum și, cărbunele poate fi utilizat drept combustibil primar la TTP din Moldova. 
Combustibilul primar şi de rezervă la noua CET este gazul natural, care este un fel de 
combustibil fosil mai curat în ceea ce priveşte dioxidul de sulf (SO2) şi emisiile de CO2 în 
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comparaţie cu păcura reziduală şi cărbunele. Implementarea proiectului va duce la reducerea 
producerii de energie electrică netă de la centralele electrice din reţea. Emisiile de particule 
solide şi de SO2 în atmosferă vor fi reduse prin scăderea consumului de combustibil fosil în 
cadrul TTP. 

 
 
 

D.2. În cazul în care impactul asupra mediului ambiant este considerat 
semnificativ de către participanţii la proiect sau alte părţi gazdă, vă rugăm să 
furnizați concluziile şi toate referirile la susţinerea documentaţiei de evaluare a 
impactului asupra mediului ambiant efectuate în conformitate cu procedurile cerute 

de către partea gazdă: 

 
Conform legislației din Moldova şi din Republica Moldovenească Nistreană, o evaluarea a 

impactului asupra mediului ambiant trebuie să fie efectuată pentru acest proiect (Rezumatul 
executiv este prezentat în Anexa 5). 

 
O scurtă descriere a Impactului asupra Mediului Ambiant poate fi găsită în Anexa 5. Sigiliul 

de aprobare necesar pentru evaluarea impactului asupra mediului ambiant a fost obţinut înainte 
de începerea lucrărilor de construcţie. Impactului asupra mediului ambiant a activităţii 
proiectului nu este considerat a fi semnificativ. Implementarea proiectului va conduce la 
reducerea emisiilor de SO2 şi CO2 în atmosferă. 
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CAPITOLUL E. Comentariile persoanelor cointeresate 

 

E.1. Scurtă descriere a modului în care comentariile persoanelor 
cointeresate locale au fost invitate şi întocmite: 

 
La 14-15 Noiembrie 2005, Conferinţa Internaţională dedicată problemei de planificare a 

construcţiei centralei CET în cadrul Î.S. "Tirotex", a fost efectuată pe terenul Tirotex. Participanţi 
au fost reprezentați ai personalului de conducere al Î.S. "Tirotex", reprezentantul 
guvernamental local, companiile de inginerie, şi companiile de inginerie din Rusia, Ucraina, 
Germania, Finlanda. 

Informaţiile privind construirea noii CET au apărut în sursele de mass-media locale, de 
exemplu, pe 24 noiembrie 2005, în ziarul "Pridnestrovje". 

De asemenea, în timpul procesului de Estimare a Impactului asupra Mediului Ambiant, 
acesta a fost anunţat în mod public, cu posibilitatea comunicării comentariilor din partea 
publicului. 

Proiectul este conform normelor şi cerinţelor actuale din Republica Moldova. Prin urmare, 
toate autorităţile locale aferente sunt implicate (Estimare a Impactului asupra Mediului Ambiant 
este aprobată de Ministerul Ecologiei, un certificat  pentru proiect inovator va fi acordat de către 
Ministerul de politică industrială, licenţa pentru producerea de energie electrică va fi emisă de 
Ministerul Energiei, etc.) 

 

E.2. Rezumatul comentariilor primite:  

Nu au fost comentarii. 
 

E.3. Raport privind modul în care s-a ținut seama de orice comentariu 
primit: 

n/a 
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Anexa 1 
 
INFORMAȚII DE CONTACT DESPRE PARTICIPANȚII LA ACTIVITATEA 

PROIECTULUI 
 
 Participantul 1 la proiect 

Organizația: Î.S. “Tirotex” 

Strada/Cutia 
poștală: 

October Unit  

Clădirea:  

Orașul: Tiraspol 

Statul / Regiunea: Republica Moldovenească Nistreană 

Codul poștal: MD 3353 PMR 

Țara: Republica Moldova 

Telefon: +373-533-955-74 

Fax: +373-533-228-49 

E-mail:  tiro@tirotex.com 

URL: www.tirotex.com 

Reprezentat de:  

Funcția: Directorul general 

Forma de adresare: Dl. 

Prenumele: Ordin 

Patronimicul: Nikolaevich 

Numele: Vilor 

Departamentul:  

Telefon (direct):  

Fax (direct):  

Mobil:  

E-mail personal:  

 
Participantul 2 la proiect  

Organizația: SEC “Biomass” 

Strada/Cutia 
poștală: 

PO Box -66, Kiev 

Clădirea:  

Orașul: Kiev 

Statul / Regiunea:  

Codul poștal: 03067 

Țara: Ucraina 

Telefon: (+38 044) 456-94-62 

Fax: (+38 044) 453-28-56 

E-mail: info@biomass.kiev.ua 

URL: www.biomass.kiev.ua 

Reprezentat de:  

Funcția: Director 

Forma de adresare: Dl. 

Prenumele: Geletukha 

Patronimicul: Georgievich 

Numele: Georgiy 

Departamentul:  

mailto:tiro@tirotex.com
http://www.tirotex.com/
mailto:info@biomass.kiev.ua
http://www.biomass.kiev.ua/
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Telefon (direct):  

Fax (direct):  

Mobil:  

E-mail personal: geletukha@biomass.kiev.ua  

 
Participantul 3 la proiect 

Organizația: Vattenfall Europe Generation AG  

Strada/Cutia 
poștală: 

Spaklerweg 

Clădirea: 20 

Orașul: Amsterdam 

Statul / Regiunea:  

Codul poștal: 1096 BA 

Țara: Olanda 

Telefon: +49(0)30 8182-4029 

FAX: +49(0)30 8182-4015 

E-Mail: francisco.grajales@vattenfall.de 

URL:  

Reprezentat de:  

Funcția:  

Forma de adresare: Expert pe Achiziții CDM/JI  

Prenumele: Grajales 

Patronimicul:  

Numele: Francisco 

Departamentul:  

Mobil:  

Fax (direct):  

Telefon (direct): +31 (0) 20-880985455 

E-mail personal:  

 

mailto:geletukha@biomass.kiev.ua
mailto:francisco.grajales@vattenfall.de
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Anexa 2 
 

INFORMAȚII PRIVIND FINANȚAREA PUBLICĂ 
 
Nu sunt fonduri publice implicate în activitatea proiectului.
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Anexa 3 
 

INFORMAȚII DE BAZĂ 
 

Anexa 3-1. Schema de bază a rețelei energiei electrice din Republica Moldova 
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Anexa 3-2. Lista centralelor electrice/surselor de alimentare ce deservesc rețeaua  
 

Numele centralei 

termice/sursei de 

alimentare 

Capacitatea 

electrică 

instalată, MW 

Tipul combustibilului Randamentul 

Electric5 

Anul punerii în 

funcțiune 

Cu excepția centralelor electrice/surselor de alimentare cu costul minimal/care trebuie 

rulate  

TTP din Moldova 2520 Gaz, cărbune, 
păcură reziduală 

0.33 1964-1980 

CET-1  46 Gaz, păcură reziduală 0.13 1951-1974 

CET-2 240 Gaz, păcură 
reziduală 

0.2 1976-1980 

CET-Nord 28 Gaz, păcură reziduală 0.1 1956-1970 

SF “Alexandreni” Î.S. 12 Păcură reziduală 0.2 1963-1964 

“North Zahar”  Î.S., 
Briceni 

18 Păcură reziduală 0.2 1985 

SF “Cupcini-Cristal” 

Î.S. 

12 Gaz, păcură reziduală 0.2 1961-1981 

SF “Dondușeni” Î.S. 10 Gaz, păcură reziduală 0.2 1957-1991 

SF “Drochia-Zahăr” 

Î.S. 

10 Gaz, păcură reziduală 0.2 1956-1980 

SF “F.Z. Fălești” Î.S. 7.5 Gaz, păcură 

reziduală 

0.2 1969-1981 

SF ”Frunze” Î.S., 
Gârbova 

12 Gaz, păcură 
reziduală 

0.2 1969-1981 

SF “Trecontact-Zahăr” 

Î.S., Ghindești 

6 Păcură reziduală 0.2 1982 

SF “Glodeni-Zahăr” 

Î.S. 

10 Gaz, păcură reziduală 0.2 1977 

centralele electrice/sursele de alimentare cu costul minimal/care trebui rulate 

CHE Dubăsari 48 - - 1954 

CHE Costești 16 - - 1978 

 
Cele mai recent construite 5 centrale electrice sunt marcate cu verde. 

                                                      

5
 Datele prezentate pentru anul 2000. Pentru CET SF randamentul electric este considerat de 20% în conformitate cu 

abordarea conservatoare şi pentru alte centrale electrice este luat din Necesitățile și Dezvoltările Tehnologice. 

Chişinău 2002. 
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Anexa 3-3 Activitatea propusă a proiectului 
 
Datele principale (marcate cu albastru) au fost furnizate de Î.S. Tirotex. Alte cifre au fost 
calculate 
 
2. Intrările tehnice          

SISTEMUL PROPUS:         

căldura reziduală de la 1 generator 4.753 MWth (out)     

Capacitatea termică în prima etapă 10.5 MWth (out) 9 Gcal/h 

Capacitatea termică la a 2-a etapă 3.5 MWth (out) 3 Gcal/h 

          

Capacitatea unui generator 3.916 MWel     

Numărul de unități la prima etapă 6       

Numărul de unități la a 2-a etapă 2       

Capacitatea de alimentare, prima etapă 23.496 MWel     

Capacitatea de alimentare, a 2-a etapă 7.832 MWel     

          

Încărcarea instalației  8 600 h/a     

Rata nominală de încărcare 100%       

Randamentul electric 41.9%       

Randamentul utilizării deșeurilor de căldură 44.7%       

Randamentul total 87%       

Caloriile combustibilului de intrare, prima 
etapă 

1 214 130 GJ/a 289 768 
Gcal/a 

Caloriile combustibilului de intrare, a 2-a 
etapă 

404 710 GJ/a 96 589 
Gcal/a 

Gaze naturale de intrare nm3/a   LHV (MJ/nm3)   

Consumul de GN, prima etapă 45 090 139   33.59 DEC,2007 

Consumul de GN, a 2-a etapă 15 030 046       

 
Rezultatele procesului nou         

Căldură produsă, prima etapă 324 000 GJ/a  77 327 Gcal/a  

Căldură produsă, a 2-a etapă 108 000 GJ/a  25 776   

Pierderile de căldură (necesitățile proprii) 2.2 %     

Căldura oferită consumatorilor, prima etapă 316 872 GJ/a 75 626 Gcal/a  

Căldura oferită consumatorilor, a 2-a etapă 105 624 GJ/a 25 209 Gcal/a  

      

Energia electrică produsă, prima etapă 202 066 MWh/a     

Energia electrică produsă, a 2-a etapă 67 355 MWh/a     

Energia electrică consumată pentru 
necesitățile proprii 

2.2 %     

Energia electrică livrată consumatorilor, 
prima etapă 

197 539 MWh/a     

Energia electrică livrată consumatorilor, a 
2-a etapă 

65 846 MWh/a     

 

Energia electrică pentru necesitățile proprii     

Consumul specific de energie electrică 
pentru producerea căldurii 22 kWh/Gcal 

Consumul specific de energie electrică 
pentru producţia de energie electrică 0.014 kWh/kWh 
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Etapa 1     
% energie electrică pentru 
necesitățile proprii 

Căldură produsă 77 400 Gcal/a 24MW 2.24% 

Energie electrică consumată pentru 
necesitățile proprii 1 703 MWh/a     

Energie electrică produsă 202 066 MWh/a     
Energie electrică consumată pentru 
necesitățile proprii 2 829 MWh/a     

Etapa 2     7MW 2.24% 

Căldură produsă 25 800 Gcal/a    
Energie electrică consumată pentru 
necesitățile proprii 568 MWh/a     

Energie electrică produsă 67 355 MWh/a     
Energie electrică consumată pentru 
necesitățile proprii 943 MWh/a 31MW 2.24% 

 

Caracteristicile aburilor 

Punctul de fierbere, 0C  175.4 

Presiunea, bar 8 

Densitatea, kg/m3 4.65 

Entalpia specifică a aburilor saturați, kJ/kg 2772.13 

Entalpia specifică a apei de alimentare, kJ/kg 440.00 

Aburi produși, etapa 1 135 872 

Aburi produși, etapa 2 45 291 

 
 
4 a. Costurile de investiții, etapa 1     

Elementul Euro US$ 

Dezvoltarea planului de afaceri 7 114 8 892 

Lucrările de proiectare 386 540 483 175 

6 generatoare DEUTZ cu toate taxele incluse 9 560 998 11 951 247 

2 cazane de recuperare a căldurii cu toate 
taxele incluse 

279 357 349 196 

Utilaje suplimentare 3 415 746 4 269 683 

Contoare de gaz 86 400 108 000 

Transformatoare şi reactoare 368 324 460 405 

Frigorifer 388 080 485 100 

Pompe, valve 482 400 603 000 

Coșuri de fum 324 903 406 129 

Ventilarea 92 736 115 920 

Comutator de unelte 475 183 593 979 

Transformatoare de SS 124 044 155 055 

Compensatoare reactive 107 568 134 460 

Contoare electrice 41 496 51 870 

Supapă de trecere 94 229 117 786 

Celule vide 90 400 113 000 

Utilaje de tratare și preparare chimică a apei 429 991 537 489 

Utilaje de stingere a varului 37 090 46 363 

Relee de protecție 80 707 100 884 

Conductă de apă 93 366 116 708 

Reglatoare de căldură 87 900 109 875 

Conducte de ardere a gazelor 10 928 13 660 

Lucrările de construcție 1 244 746 1 555 933 
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precomisionare 67 526 84 408 

Alte costuri 1 520 000 1 900 000 

Total  16 482 027 20 602 534 

 
4 b. Costurile de investiții, etapa 2     

Elementul Euro US$ 

Dezvoltarea planului de afaceri 1 760 2 200 

Lucrările de proiectare 112 000 140 000 

2 generatoare DEUTZ cu toate taxele incluse 3 187 200 3 984 000 

1 cazane de recuperare a căldurii cu toate 
taxele incluse 

311 040 388 800 

Utilaje suplimentare 365 722 457 153 

Supape deflectoare, amortizoare 284 122 355 153 

Generator 57 600 72 000 

Produse din cablu 24 000 30 000 

Lucrările de construcție 435 661 544 577 

precomisionare 33 763 42 204 

Alte costuri 782 396 977 995 

Sistemul de vizualizare 30 000 37 500 

Produse din cablu 25 200 31 500 

Izolație termică de rețeaua externă 160 800 201 000 

Izolație termică de rețeaua internă 144 000 180 000 

Neprevăzute 10% 422 396 527 995 

Total  5 229 543 6 536 929 

 
5. Intrări economice         

          

Rata de scontare     10%   

Rata dobânzii a băncii     11%   

Termenul de împrumut     3 ani 

Banii proprii 4 415 445 Euro 5 519 306 US$ 

Creditul de investiţii 14 441 
063 

Euro 18 051 329 US$ 

Creditul 1 2 930 539 Euro 3 663 174 US$ 

Creditul 2 6 280 981 Euro 
7 851 226 

US$ 

Creditul 3 5 229 543 Euro 
6 536 929 

  

Cota de plată în avans pentru ERUs 0% Euro 0% US$ 

 
În ceea ce priveşte sursele financiare etapa a 2-a a construcției, s-a prevăzut că banii vor fi luați 
de la o bancă, în aceleaşi condiţii ca primul împrumut. 
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COSTURILE DE INVESTIȚIE, euro   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2028 

Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 Valoarea 
rămasă 

Construirea 1 698 813 583 184               

Utilajele 13 256 101 3 863 962               

Altele 
1 527 114 782 396               

COSTURILE TOTALE DE INVESTIȚIE, 
euro 

16 482 027 5 229 543 0 0 0 0 0 0 116 745 

    21 711 570              
Achitarea creditului, euro                  
Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Întoarcerea creditului 1 293 054 1 758 324 879 162 0 0 0 0 0 2 930 539 

Suma neplătită din creditul 1 2 637 485 879 162 0 0 0 0 0 0   

Dobânda împrumutului creditului 1 52 383 201 475 28 206 0 0 0 0 0 282 064 

Întoarcerea creditului 2 2 093 660 2 791 547 1 395 774 0 0 0 0 0 6 280 981 

Suma neplătită din creditul 2 4 187 321 1 395 774 0 0 0 0 0 0   

Dobânda împrumutului creditului 2 83 165 319 865 44 781 0 0 0 0 0 447 811 

Rambursarea totală a ambelor credite 2 386 714 4 549 871 2 274 935 0 0 0 0 0 9 211 520 

Dobânda totală a împrumutului pentru 
ambele credite 135 548 521 339 72 988 

0 0 0 0 0 729 875 

Întoarcerea creditului 3   522 954 3 137 726 1 568 863 0 0 0 0 5 229 543 

Suma neplătită din creditul 3   4 706 589 1 568 863 0 0 0 0 0   

Dobânda împrumutului creditului 3   93 478 359 531 50 334 0 0 0 0 503 344 

TOTALUL PLĂȚILOR EFECTUATE PENTRU 
CREDIT, euro 

2 522 262 5 687 642 5 845 180 1 619 197 0 0 0 0 15 674 282 
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Costurile operaţionale prima etapă                 

COSTURILE OPERAȚIONALE ANUALE, Euro   Costurile 
unitare 

Unităţi Costurile 
unitare 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

Achiziționarea de gaze naturale   126.80 US$/1000 
nm3 101.44 

€/1000 
nm3 

45 090 
1000 nm3/a 

4 573 944 

Cheltuielile pentru personal (salarii, taxe) Numărul de 
lucrători             

41 

  Numărul de ingineri 7 

Salariul mediu al unui lucrător   332 US$/lună 266 €/lună 12 luni/a 3 187 

Salariul mediu al unui inginer   414 US$/lună 331 €/lună 12 luni/a 3 974 

Total cheltuieli salariale   luni/a 158 496 

Impozite salariale (sociale, şomaj, pensie, etc.) 26.0% 194 US$/lună 155 €/lună 12 luni/a 41 209 

Costuri suplimentare 55.0%             87 173 

Întreţinerea   0.00350 US$/kWh 0.0028 €/kWh 202 065 600 kWh/a 565 784 

Electricitatea   48.07 US$/MWh 38.456 €/MWh   Euro/a 174 272 

Apă pentru operarea cu cazanul   0.08 US$/m3 0.065 €/m3 24 000 m3/a 1 563 

Canalizarea   0.10 US$/m3 0.078 €/m3 21 600 m3/a 1 676 

Carburanţi şi lubrifianţi   3.96 US$/kg 3.168 €/kg 0.3 kg/MWh/a 192 043 

COSTURILE TOTALE OPERAȚIONALE, 
Euro/a   

      
  

    
  

5 796 159 
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Costurile operaţionale etapa 2                 

COSTURILE OPERAȚIONALE ANUALE, Euro   Costurile 
unitare 

Unităţi Costurile 
unitare 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

Achiziționarea de gaze naturale   126.80 US$/1000 
nm3 101.44 

€/1000 nm3 15 030 
1000 nm3/a 

1 524 648 

Cheltuielile pentru personal (salarii, taxe) Numărul de lucrători 13 

  Numărul de ingineri 2 

Salariul mediu al unui lucrător   332 US$/lună 266 €/lună 12 luni/a 3 187 

Salariul mediu al unui inginer   414 US$/lună 331 €/lună 12 luni/a 3 974 

Total cheltuieli salariale   12 luni/a 49 382 

Impozite salariale (sociale, şomaj, pensie, etc.) 26.0% 194 US$/lună 155 €/luna 12 luni/a 12 839 

Costuri suplimentare 55.0%             27 160 

Întreţinerea   0.00350 US$/kWh 0.0028 €/kWh 67 355 200 kWh/a 188 595 

Electricitatea   48.07 US$/MWh 38.4560 €/MWh   Euro/a 58 091 

Apă pentru operarea cu cazanul   0.08 US$/m3 0.0651 €/m3 12 000 m3/a 781 

Canalizarea   0.10 US$/m3 0.0776 €/m3 10 800 m3/a 838 

Carburanţi şi lubrifianţi   3.96 US$/kg 3.1680 €/kg 0.3 kg/MWh/a 64 014 

COSTURILE TOTALE OPERAȚIONALE, 
Euro/a   

        
      

1 930 338 

          
  

      

Venituri etapa 1                 

VENITURI ANUALE, Euro   Prețul 
unitar 

Unităţi Prețul 
unitar 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

Evitarea de achiziţionare de căldură (vânzarea 
căldurii)   

27.03 US$/Gcal 
21.6234 

euro/Gcal 75 626 Gcal/a 1 635 283 

Evitarea de cumpărare de gaze naturale   0.00 US$/1000m3 0.00 euro/1000m3 0 1000m3/a 0 

Evitarea de cumpărare a energiei electrice   22.69 US$/MWh 18.1549 euro/MWh 128 116 MWh/a 2 325 936 

Venituri din furnizarea energiei spre rețea   43.26 US$/MWh 34.6104 euro/MWh 69 423 MWh/a 2 402 758 

Plăţi anticipate SER   
0.00 US$/t CO2 eq 0.00 euro/t CO2 

eq 
0 t/a 0 

Total               6 363 977 

Plăți pentru SER   15.63 US$/t CO2 eq 
12.5000 

euro/t CO2 
eq 

0 t/a 0 
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Venituri etapa 2                 

VENITURI ANUALE, Euro   Prețul 
unitar 

Unităţi Prețul 
unitar 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

Evitarea de achiziţionare de căldură 
(vânzarea căldurii)   

27.03 US$/Gcal 
21.6234 

euro/Gcal 25 209 Gcal/a 545 094 

Evitarea de cumpărare de gaze naturale   0.00 US$/1000m3 0.00 euro/1000m3 0 1000m3/a 0 

Venituri din furnizarea energiei spre 
rețea   

43.26 US$/MWh 
34.6104 

euro/MWh 65 846 MWh/a 2 278 972 

Plăţi anticipate SER   
0.00 US$/t CO2 eq 0.00 euro/t CO2 

eq 
  t/a 0 

Total               2 824 066 

Plăți pentru SER   15.63 US$/t CO2 eq 
12.5000 

euro/t CO2 
eq 

0 t/a 0 

 
 

Preţurile, tarifele, schimb valutar             

  Euro USD PMR       
Schimb valutar 0.088 0.11 1       
  PMR US$ euro 
Tariful furnizării energiei termice 245.7 PMR/Gcal 27.03 US$/Gcal 21.62 euro/Gcal 

Preţul gazului natural 1152.7 PMR/1000m3 126.80 US$/1000m3 

101.44 

euro/1000m3 

Prețul ERU  142.0 PMR/t CO2 
eq 

15.63 US$/t CO2 
eq 12.50 

euro/t CO2 
eq 

Apă industrială 0.7 PMR/m3 0.08 US$/t 0.07 euro/t 

carburanţi şi lubrifianţi 36.0 PMR/kg 3.96 US$/kg 3.17 euro/kg 

Canalizare 0.9 PMR/m3 0.10 US$/t 0.08 euro/t 

Tariful energiei pentru cumpărarea 
energiei electrice 

437.0 PMR/MWh 48.07 US$/MWh 
38.46 

euro/MWh 

Tariful energiei pentru vânzarea 
energiei electrice 

393.3 PMR/MWh 43.26 US$/MWh 
34.61 

euro/MWh 

 

Rată de schimb valutar a fost luată de pe http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=en pe data de 1Dec. 2007 când a fost efectuată decizia de investiţii.

http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=en
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Anexa 3-4 Alternativa 1 
 
Datele au fost furnizate parțial de Î.S. Tirotex, altele au fost luate din studii tehnice  
Intrările tehnice         

          

SISTEMUL PROPUS:       

Cazane cu aburi Viessmann Vitomaxx 200 (10 bar) M235 cu 
economizator ECO200  

    

productivitate 
25.000  t/h     

numărul de unităţi 2       

Parametrii aburilor     

Punctul de fierbere, 0C  175.4 
      

Presiunea, bar 10       

Entalpia specifică a aburilor saturați, 
kJ/kg 2779.66 

      

Entalpia specifică a apei potabile, kJ/kg 440.00       

Capacitatea 116.98 MJ/h     

  32.50 MWth     

Încărcarea instalației 6 000 h/a     

Rata nominală de încărcare 90%       

Randamentul 96.0%       

Caloriile combustibilului de intrare  
658 029 GJ/a 157 048 

Gcal/a 

Gaze naturale de intrare 
nm3/a   LHV 

(MJ/nm3) 
  

Consumul de GN  19 590 038   33.59 DEC,2007 

         

Rezultatele noului proces       

Energia termică produsă 568 537 GJ/a  135 689 Gcal/a  

Pierderile de căldură (necesitățile proprii) 2.0 %     

Căldura oferită consumatorilor 557 167 GJ/a 132 975 Gcal/a  

      
energia electrică consumată pentru nevoi 
proprii 

2.0 %     

energia electrică consumată de utilajele 
suplimentare 

3 899 MWh/a     

 
4 c. Costurile de 
investiţie pentru o 

cazangerie nouă 

    

  

Valuta Euro US$   

Dezvoltarea planului de 
afaceri 

6 400 8 000 
Asumat pentru CET  

Lucrări de proiectare 80 000 100 000 Asumat ca 70% din costurile etapei 2 a CET  

2 Cazane cu aburi Viessmann 
Vitomaxx 200 (10 bari) 
M235 cu economizator 
ECO200 cu toate taxele 
incluse 

2 119 154 2 648 942 

furnizate de către consumatorul proiectului 

utilaje suplimentare pentru 
cazane 

703 997 879 996 
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Utilaje de tratare și 
preparare chimică a apei 

429 991 

537 489   

Lucrările de construcție 650 628 813 285 Asumat 20% ca costuri de utilaje  

precomisionare 325 314 406 643 Asumat 10% ca costuri de utilaje  

Alte costuri 0     

Neprevăzute 20% 863 097 1 078 871   

Total  5 178 581 6 473 
226 

 

 
5. Intrări economice         

          

Rata de scontare     10%   

Rata dobânzii a băncii     11%   

Termenul de împrumut     3 ani 

Banii proprii 4 415 445 Euro 5 519 306 US$ 

Creditul de investiţii 763 136 Euro 953 920 US$ 
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COSTURILE DE INVESTIȚIE, 
euro 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoarea 
rămasă 

Construirea 650 628                       

Utilajele 3 253 142                       

Altele 
1 274 811                       

COSTURILE TOTALE DE 
INVESTIȚIE, euro 

5 178 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 681 

                          

Plăţi pentru credit, euro                         

Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Întoarcerea creditului 441 544 2 649 267 1 324 633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 415 445 

Sumele neplătite din credit 

3 973 900 1 324 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Dobânda împrumutului creditului 78 926 

303 562 42 499 0 0 0 0 0 0 0 0 424 987 

TOTALUL PLĂȚILOR EFECTUATE 
PENTRU CREDIT, euro 

520 471 2 952 829 1 367 132 0 0 0 0 0 0 0 0 4 840 431 

 
Costurile operaţionale                 

COSTURILE OPERAȚIONALE ANUALE, Euro   Costurile 
unitare 

Unităţi Costurile 
unitare 

Unităţi Unităţi 
/a 

Unităţi Costuri, 
€/a 

Achiziționarea de gaze naturale   126.80 US$/1000 
nm3 101.44 

€/1000 
nm3 

19 590 1000 
nm3/a 

1 987 213 

Cheltuieli pentru personal (salarii, taxe) Numărul de 
lucrători             

15 

  Numărul de ingineri 7 

Salariul mediu al unui lucrător   332 US$/lună 266 €/ lună 12 luni/a 3 187 

Salariul mediu al unui inginer   414 US$/ lună 331 €/ lună 12 luni/a 3 974 

Total cheltuieli salariale   luni/a 75 629 

Impozite salariale (sociale, şomaj, pensie, etc.) 26.0% 194 US$/ lună 155 €/ lună 12 luni/a 19 663 

Costuri suplimentare 55.0%             41 596 

Întreţinerea       3 000 €/ lună 12 luni/a 36 000 
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Costurile de energie electrică pentru 
funcționarea cazanului  

  0.048 US$/kWh 
0.038 

€/kWh 3 899 
MWh/a 

149 957 

Apă pentru producerea aburilor   0.16 US$/m3 0.13 €/m3 75 750 m3/a 9 514 

COSTURILE TOTALE OPERAȚIONALE, 
Euro/a   

      
  

    
  

2 319 572 

                  

Venituri                 

VENITURI ANUALE, Euro Prețul unitar Unităţi Prețul 
unitar 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

  

Vânzarea energiei termice 
2.13 US$/Gcal 19.39 euro/Gcal 132 975 Gcal/a 2 578 501   

Total             2 578 
501 

  

 
5.Calcule                                             

                                              

Rata impozitului pe venit 2.0%                                           

Rata de amortizare 6.00%                                           

                                              

  

          Anul operațiunii               Valoarea 
rămasă 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024 2025 2026 2027 2028 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 

Costuri de investiții 5 178 581                           

Costuri operaționale   2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572   

Replata împrumutului 520 471 2 952 829 1 367 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Evaluarea amortizării   1 135 409 886 470 692 110 540 364 421 889 329 389 257 170 27 722 21 644 16 898 13 193 10 301 36 681 

Total venituri 0 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501 2 578 501   

Bilanţul de profit 
0 

-3 829 

309 

-1 994 

673 
-433 181 -281 435 -162 960 -70 460 1 759 231 207 237 285 242 031 245 736 248 628   

Impozit pe venit 0 0 0 0 0 0 0 35 4 624 4 746 4 841 4 915 4 973   

Profit net 
0 

-3 829 

309 

-1 994 

673 
-433 181 -281 435 -162 960 -70 460 1 724 226 583 232 539 237 190 240 821 243 656   

Circuitul financiar 
-5 178 581 

-2 693 

900 

-1 108 

203 
258 929 258 929 258 929 258 929 258 894 254 305 254 183 254 088 254 014 253 956 

 

Bani în cont 
-5 178 581 

-7 872 

481 

-8 980 

684 

-8 721 

755 

-8 462 

826 

-8 203 

896 

-7 944 

967 

-7 686 

074 

-5 385 

978 

-5 131 

795 

-4 877 

706 

-4 623 

692 

-4 369 

736 
-4 333 055 
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Perioada de rambursare 

simplă 
                            

Factorul de scont 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 0.350 

Fluxurile monetare actualizate   -2449000 -915870 194537 176852 160775 146159 132853 55344 50289 45700 41533 37749 12856 

Bani decontați în cont 
-5 178 581 

-
7627581 

-
8543451 

-8348914 
-

8172062 
-

8011287 
-

7865128 
-

7732275 
-

6976209 
-

6925920 
-

6880220 
-6838687 -6800938 -7391448 

Perioada de rambursare 
scontată 

                            

Indicii economici 

                          

Valoare actuală netă -6 182 671  Euro         
          

  

Rata internă de 
rambursare 

   
                    

Perioada simplă de 
rambursare  

>10 ani ani 
                    

Perioada de rambursare 
scontată 

>10 ani 
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Anexa 3-5 Alternativa 2 Funcționarea cazangeriei existente 
 
Datele principale (marcate cu albastru) au fost furnizate de Î.S. Tirotex. Alte cifre au fost 
calculate 

SISTEMUL PROPUS:         

3 Cazane cu aburi GM 50/14, 2 cazane cu abur DE 25/14     

productivitate 25.000 Gcal/h     

  45 t/h     

Capacitatea 29.07 MWth     

Descărcarea instalării 6 000 h/a     

Rata nominală de încărcare 100%       

Randamentul 90%   0.90   

Caloriile combustibilului de intrare  697 674 GJ/a 166 509 Gcal/a 

Gaze naturale de intrare 
nm3/a   LHV 

(MJ/nm3) 
  

Consumul de GN  
20 770 

301 
  33.59 DEC,2007 

         

Rezultatele noului proces         

Energia termică produsă 627 907 GJ/a  149 858 Gcal/a  

Pierderile de căldură (necesitățile proprii) 8.0 %     

Căldura oferită consumatorilor 577 674 GJ/a 137 870 Gcal/a  

      
energia electrică consumată pentru nevoi proprii 4.0 %     

energia electrică consumată de utilajele suplimentare 6 977 MWh/a     
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Costurile operaţionale                 

ANNUAL OPERATIONAL COSTS, Euro   Costurile 
unitare 

Unităţi Costurile 
unitare 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

COSTURILE OPERAȚIONALE ANUALE, Euro   126.80 US$/1000 
nm3 101.44 

€/1000 nm3 20 770 1000 
nm3/a 

2 106 939 

Achiziționarea de gaze naturale Numărul de 
lucrători             

30 

Cheltuieli pentru personal (salarii, taxe) Numărul de ingineri 7 

    332 US$/luna 266 €/luna 12 luni/a 3 187 

Salariul mediu al unui lucrător   414 US$/luna 331 €/luna 12 luni/a 3 974 

Salariul mediu al unui inginer   luni/a 123 437 

Total cheltuieli salariale 26.0% 194 US$/luna 155 €/luna 12 luni/a 32 094 

Impozite salariale (sociale, şomaj, pensie, etc.) 55.0%             67 890 

Costuri suplimentare       3 000 €/luna 12 luni/a 36 000 

Costurile de electricitate pentru funcționarea 
cazanelor, asumate la 2% a capacității de încălzire 

  0.000 US$/kWh 
0.000 

€/kWh 6 977 
MWh/a 

2 701 

Apă pentru producerea aburilor   0.16 US$/m3 0.126 €/m3 45 170 m3/a 5 673 

COSTURILE TOTALE OPERAȚIONALE, Euro/a         
  

    
  

2 374 
735 

                  

Venituri                 

VENITURI ANUALE, Euro   Prețul 
unitar 

Unităţi Prețul 
unitar 

Unităţi Unităţi/a Unităţi Costuri, 
€/a 

Vânzarea energiei termice   
21.53 US$/Gcal 17.22 euro/Gcal 137 870 Gcal/a 2 374 735 

Total               2 374 
735 
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Anexa 3-6 Alternativa 3.1 Construirea CET cu impact MDC  
Rata impozitului pe venit 2.0%                        

Rata de amortizare 6.00%                         

                              

    

            Anul operațiunii             
Valoarea 
rămasă   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

  0 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20 

  Costuri de investiții 16 482 
027 

5 229 543                       

  Costuri operaționale   4 347 119 7 243 913 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 

  Dobânda creditului 135 548 614 817 432 519 50 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Estimarea amortizării, etapa 1   3 613 702 2 821 394 2 202 800 1 719 834 1 342 759 113 009 88 231 68 887 53 783 41 991 32 785 116 745 

  Estimarea amortizării, etapa 2   1 146 583 895 193 698 921 545 682 426 041 35 856 27 995 21 857 17 065 13 323 10 402 37 042 

  Total venituri 0 4 772 983 10 088 324 10 970 442 10 970 442 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 

  Bilanţul de profit 0 -4 334 421 -872 176 342 223 978 429 -307 253 1 312 681 1 345 320 1 370 803 1 390 698 1 406 232 1 418 359 1 307 759 

  Impozit pe venit 0 0 0 6 844 19 569 0 26 254 26 906 27 416 27 814 28 125 28 367 0 

  Profit net 0 -4 334 421 -872 176 335 379 958 860 -307 253 1 286 427 1 318 413 1 343 386 1 362 884 1 378 107 1 389 992 1 307 759 

  Circuitul financiar -16 482 
027 

-4 803 679 2 844 412 3 237 100 3 224 376 1 461 546 1 435 292 1 434 640 1 434 130 1 433 732 1 433 421 1 433 179 1 461 546 

                              

    -16 482 
027 

-21 285 
707 

-18 441 
295 

-15 204 
195 

-11 979 
818 

-10 518 
272 

              

      0 0 0 0 0               

  Bani în cont -16 482 
027 

-21 285 
707 

-18 441 
295 

-15 204 
195 

-11 979 
818 

-10 518 
272 

3 920 
250 

5 354 
890 

6 789 
020 

8 222 
752 

9 656 
173 

11 089 
352 

-1 805 
723 

  Perioada de rambursare simplă   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

  Perioada de rambursare simplă                           

  Factorul de scont 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 0.135 

  Fluxurile monetare actualizate   -4366981 2350753 2432082 2202292 907505 343598 312219 283735 257869 234376 213033 197500 

  

Bani decontați în cont 

-16 482 
027 

-
20849008 

-
18498255 

-
16066174 

-
13863881 

-
12956376 

-
7439699 

-
7127480 

-
6843745 

-
6585876 

-
6351500 

-
6138467 

-
9343479 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

  
Perioada de rambursare redusă                           

  Indicii economici 

                              

  

Valoarea actuală netă -5 896 
008  

Euro     
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  Rata internă de returnare 4.8%                         

  
Perioada de rambursare simplă 12.8 Ani                       

  
Perioada de rambursare redusă >10 ani                       
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Anexa 3-7 Alternativa 3.2 Construirea CET fără impact MDC 
  

          Anul 
operațiunii 

        

Total 2008 2009 2010 2011 2012 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 1 2 3 4 14 15 16 17 18 19 20 

Costuri de investiții 16 482 
027 

5 229 543                       

Costuri operaționale 
  4 347 119 7 243 913 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 7 726 498 

7 726 
498 

Ratele de creditare 2 522 
262 

5 687 642 5 845 180 1 619 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estimarea amortizării, etapa 1   3 613 702 2 821 394 2 202 800 1 719 834 144 744 113 009 88 231 68 887 53 783 41 991 32 785 116 745 

Estimarea amortizării, etapa 2   1 146 583 895 193 698 921 545 682 45 925 35 856 27 995 21 857 17 065 13 323 10 402 37 042 

Total venituri 
0 4 772 983 8 482 027 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 9 188 044 

9 188 
044 

Bilanţul de profit 
0 -4 334 421 -2 478 473 -1 440 175 -803 970 1 270 876 1 312 681 1 345 320 1 370 803 1 390 698 1 406 232 1 418 359 

1 307 
759 

Impozit pe venit 0 0 0 0 0 25 418 26 254 26 906 27 416 27 814 28 125 28 367 0 

Profit net 
0 -4 334 421 -2 478 473 -1 440 175 -803 970 1 245 459 1 286 427 1 318 413 1 343 386 1 362 884 1 378 107 1 389 992 

1 307 
759 

Circuitul financiar -16 482 
027 

-4 803 679 1 238 114 1 461 546 1 461 546 1 436 128 1 435 292 1 434 640 1 434 130 1 433 732 1 433 421 1 433 179 
1 461 

546 
Bani în cont -16 

482 
027 

-21 285 
707 

-20 047 
592 

-18 586 
046 

-17 124 
500 

-2 659 
725 

-1 224 
432 

210 207 
1 644 

337 
3 078 

069 
4 511 

491 
5 944 

670 
7 406 

216 

Perioada de rambursare simplă   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00   

Perioada de rambursare simplă               15.85           

Factorul de scont 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 0.135 

Fluxurile monetare  actualizate   -4366981 1023235 1098081 998256 378178 343598 312219 283735 257869 234376 213033 197500 

Bani decontați în cont 

-16 482 
027 

-
2084900

8 

-
1982577

4 

-
1872769

3 

-
1772943

7 

-
1164885

3 

-
1130525

5 

-
1099303

6 

-
1070930

1 

-
1045143

1 

-
1021705

5 

-
1000402

3 

-
980652

3 

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Perioada de rambursare redusă                           

Indicii economici 

                            
Valoarea actuală netă -9 094 

566  
Euro     

  
              

  

Rata internă de returnare 2.4%                         
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Perioada de rambursare simplă 15.9 Ani                       

Perioada de rambursare redusă >10 Ani                        
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Anexa 3-8 LHC 

Cazane noi cu gaz 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   

 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 Media LHC 

Căldura produsă, Gcal/a 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 132 975 2 659 507 1 132 094 

Costuri operaționale, 
Euro/a 2 319 572 2 319 572 2 319 572 2 319 572 

2 319 
572 

2 319 
572 2 319 572 

2 319 
572 

2 319 
572 

2 319 
572 2 319 572 

2 319 
572 

2 319 
572 2 319 572 

2 319 
572 46 391 448 

19 747 
827 

Costuri de investiție, Euro/a 5 178 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 178 581 4 707 801 

Impozitul pe venit, Euro/an                               0 0 

Costurile specifice a 
energiei termice, Euro/Gcal 78.86 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 19.39 21.60 

 

Cazane vechi cu gaz  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   

 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 Media LHC 

Căldura produsă, Gcal/an 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 137 870 
2 757 

396 
1 173 

763 

Costuri operaționale, 
Euro/an 

2 374 
735 

2 374 
735 

2 374 
735 

2 374 
735 

2 374 
735 

2 374 
735 2 374 735 

2 374 
735 

2 374 
735 2 374 735 

2 374 
735 

2 374 
735 

2 374 
735 

2 374 
735 

47 494 
695 

20 217 
455 

Costuri de investiție, Euro/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costurile specifice energiei 
termice, Euro/Gcal 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 17.22 17.22 

 

CET nouă (căldură) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   

 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 Media LHC 

Căldura produsă, Gcal/an 56 719 94 532 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 100 834 1 966 270 813 147 

Costuri operaționale, 
Euro/an 2 246 157 3 742 930 3 992 281 3 992 281 3 992 281 3 992 281 3 992 281 

3 992 
281 

3 992 
281 3 992 281 

3 992 
281 

3 992 
281 

3 992 
281 

3 992 
281 77 850 149 

32 195 
079 

Costuri de investiție, Euro/a 
8 516 263 2 702 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 218 368 

9 975 
202 

Costurile specifice energiei 
termice, Euro/Gcal 265.38 95.35 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 55.37 45.30 51.86 

 

CET nouă (energie) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028   

 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 Media LPC 

Energia electrică produsă, 
MWh/an 151 549 252 582 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 269 421 5 253 706 

2 172 
659 

Costuri operaționale, 
Euro/an 

2 100 
963 

3 500 
983 

3 734 
216 

3 734 
216 

3 734 
216 

3 734 
216 3 734 216 3 734 216 3 734 216 

3 734 
216 3 734 216 

3 734 
216 3 734 216 3 734 216 3 734 216 72 817 838 

30 113 
957 

Costuri de investiție, Euro/a 
7 965 
764 

2 527 
438 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 493 202 
9 330 
395 



FORMATUL DOCUMENTULUI DE ELABORARE A PROIECTULUI (MDC-PDD) - Versiunea 03 

 

MDC – Comitetul Executiv    pagina 73 

 

Costurile specifice energiei 
electrice, Euro/Gcal 66.43 23.87 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 15.86 18.15 
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Anexa 3-9 Scenariul liniei de bază 
 
Producția de aburi a fost calculată în baza căldurii produse, valorilor temperaturii și presiunii 
aburilor (http://www.dpva.ru/informations/Mtls/Gases/Steam/SaturatedSteam0to100bar/). Restul datelor  au fost 
oferite de Î.S. Tirotex. 
 

Cazangeria veche           

  
2005 2006 2007 2008 

(1/2) media 

Căldura (aburii produși, MWh 213875 226214 232948 111960 224 346 

Consumul de GN, mii.nm3 25946,7 27445,3 28187,4 13662,2 27 193 

Căldură produsă, Gcal/a 183 900 194 509 200 299 96 269 192 903 

LHV, MJ/nm3 33,600 33,629 33,615 33,607 33,61 

Pierderile de căldură (necesități proprii 
8%) 14 712 15 676 16 024 7 702   

Consumul de energie electrică, MWh/a 
(2-4%) 5 026 4 061 4 606 2 432   

Numărul de ore de funcționare pe an           

GM 50/14 7152 7152 1584 1632   

GM 50/14 2592 1752 3480 1536   

GM 50/14 - - 4560 2424   

DE-25/14 2 568 1560 1536 528   

DE-25/14 72 1176 3216 264   

Aburi produși, t 328 982 347 960 358 318 172 217 345 087 

 
Cazane Numărul de ore de 

întreținere pe an Capacitatea, t/h 

GM 50/14 150 50 

GM 50/14 
150 50 

GM 50/14 150 50 

DE-25/14 150 25 

DE-25/14 
150 25 

  

Caracteristicile 

Punctul de fierbere, 0C  197 

Presiunea, bar 14 

Densitatea, kg/m3 7,106 

Entalpia specifică a aburilor saturați, kJ/kg 2787,79 

Entalpia specifică a apei potabile, kJ/kg 440,00 
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Anexa 3-10 Contextul de date pentru calcularea EF a energiei electrice6 
 

  Gaz natural Păcura reziduală Cărbune 

t CO2 /TJ 55,87 76,56 92,7 

 

TTP din Moldova         

Consumul de combustibil, TJ 

Anul Gaz Păcura reziduală Cărbune Total 

1990 40 667,2 42 999,3 47 211,8 130 878,3 

1991 40 674,2 30 476,1 44 945,0 116 095,3 

1992 43 340,0 27 847,7 32 700,8 103 888,5 

1993 28 230,5 9 163,3 30 601,3 67 995,1 

1994 34 715,1 9 163,3 31 337,0 75 215,4 

1995 37 020,5 1 049,0 16 404,3 54 473,8 

1996 41 516,6 948,5 14 981,8 57 446,9 

1997 37 522,7 243,4 5 237,2 43 003,3 

1998 28 871,5 1 081,9 3 389,3 33 342,7 

1999 27 512,7 0,0 0,0 27 512,7 

2000 25 088,1 0,0 0,0 25 088,1 

 

tCO2/GWh 

Anul CET-1 CET-2 CET-Nord CET-SF 

1990 581,8 954,3 539,6 634,2 

1991 684,5 818,8 511,1 550,4 

1992 581,2 653,0 367,0 534,3 

1993 430,8 619,8 262,6 439,9 

1994 341,9 615,2 205,3 306,3 

1995 296,2 528,0 195,3 326,7 

1996 272,5 630,3 214,6 356,2 

1997 231,2 754,0 187,1 309,7 

1998 276,9 592,9 158,5 254,4 

1999 155,9 608,4 108,2 348,0 

2000 131,9 523,8 51,9 358,4 

 
Alte date sunt prezentate în Tabelele B.6-1, B.4-4, anexa 3.2

                                                      

6
 Necesitățile și Dezvoltările Tehnologice. Chișinău 2002. 
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Anexa 3-11 Calcularea EF pentru energia electrică consumată de Tirotex  
 
În conformitate cu formulele (B.6-5-B.6-7) date în capitolul B-6.1 a PDD: 
 

TTP din Moldova         

t CO2 e  

Anul Gaz 
Păcura 

reziduală Cărbune Total 
Energia electrică 
produsă GWh 

1990 2 272 076,5 3 292 026,4 4 376 533,9 2 272 076,5 13 569,0 

1991 2 272 467,6 2 333 250,2 4 166 401,5 2 272 467,6 11 222,0 

1992 2 421 405,8 2 132 019,9 3 031 364,2 2 421 405,8 9 468,0 

1993 1 577 238,0 701 542,2 2 836 740,5 1 577 238,0 8 626,0 

1994 1 939 532,6 701 542,2 2 904 939,9 1 939 532,6 6 836,0 

1995 2 068 335,3 80 311,4 1 520 678,6 2 068 335,3 4 474,0 

1996 2 319 532,4 72 617,2 1 388 812,9 2 319 532,4 4 560,0 

1997 2 096 393,2 18 634,7 485 488,4 2 096 393,2 3 639,0 

1998 1 613 050,7 82 830,3 314 188,1 1 613 050,7 2 974,0 

1999 1 537 134,5 0,0 0,0 1 537 134,5 2 454,0 

2000 1 401 672,1 0,0 0,0 1 401 672,1 2 334,0 

 
 

 

 
În calcul s-a considerat că Î.S. Tirotex este aprovizionată cu energie electrică direct de la TTP  
din Moldova  

 
Pentru a permite pentru toate incertitudinilor potenţiale, cu privire la ce tip de generare a altor 
surse de energie este substituit de generarea energiei de centrala proiectului, marjele de 
operare și de construire a factorului de emisii de CO2 sunt determinate într-o manieră 
conservatoare ca cea mai mică printre ultimele trei opțiuni valabile trei ani. 
 

EFELy = EFgrid OMsimple,   

t CO2/GWh  

EFgrid BM,   t 

CO2/GWh  

732,6 732,6 

781,7 781,7 

801,1 801,1 

593,0 593,0 

811,3 811,3 

820,1 820,1 

829,2 829,2 

714,6 714,6 

675,9 675,9 

626,4 626,4 

600,5 600,5 
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Anexa 3-12 Calcularea EF pentru rețeaua Moldovenească 
 
În conformitate cu formulele (B.6-16-B.6-19) date în capitolul B-6.1 a PDD: 
 
Marja operațională: 
 

Numele 
centralei 
electrice 

2000 

EGm, GWh ηm,y EFEL,m tCO2/GWh tCO2 EFgrid, OMsimple, tCO2/GWh 

CET-1Chișinău 60 13% 1547 92830 
742,8 

  
  
  
  

CET-2Chișinău 800 20% 1006 804528 

CET- Nord 20 10% 2011 40226 

CETe SF 80 20% 1006 80452,8 

TTP din 
Moldova 2334 33% 612 1428604 

Total 3294     2446641   

  
           

Numele 
centralei 
electrice 

1999 

EGm, GWh ηm,y EFEL,m tCO2/GWh tCO2 EFgrid, OMsimple, tCO2/GWh 

CET-1Chișinău 115 12% 1676 192752 
762,4 

  
  
  
  

CET-2Chișinău 801 21% 958 767175 

CET- Nord 51 11% 1828 93252 

CETe SF 73 20% 1006 73413,18 

TTP din 
Moldova 2454 32% 626 1537135 

Total 3494     2663726   

  
 
           

Numele 
centralei 
electrice 

1998 

EGm, GWh ηm,y EFEL,m tCO2/GWh tCO2 EFgrid, OMsimple, tCO2/GWh 

CET-1Chișinău 119 9% 2235 265941 
869,7 

  
  
  
  

CET-2Chișinău 894 20% 1006 899060 

CET- Nord 84 10% 2011 168951 

CETe SF 92 20% 1006 92520,72 

TTP din 
Moldova 2974 27% 738 2194107 

Total 4163     3620579   

 
 
Marja de construire: 
 

Numele centralei electrice 

2000 

EGm, GWh EFEL,m tCO2/GWh tCO2 EFgrid, BM, tCO2/GWh 

CET-2Chișinău 800 523,8 419040 
563,1 

 
  
  
  

SF “F.Z. Fălești” Î.S. 6 131,9 812 

TTP din Moldova 2334 600,5 1401672 

CHE Costești 85 0 0 

SF ”Frunze” Î.S., 

Gârbova 10 358,4   

Total 3235   1821524   
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Numele centralei electrice 

1999 

EGm, GWh EFEL,m tCO2/GWh tCO2 EFgrid, BM, tCO2/GWh 

CET-2Chișinău 801 608,4 487328 
617,7 

  
  
  
  

SF “F.Z. Fălești” Î.S. 6 155,9 875 

TTP din Moldova 2454 626,4 1537135 

CHE Costești 9 0 0 

SF ”Frunze” Î.S., 
Gârbova 9 348   

Total 3278,584615   2025338   

          

          

          

Numele centralei electrice 

1998 

EGm, GWh EFEL,m tCO2/GWh tCO2 EFgrid, BM, tCO2/GWh 

CET-2 Chișinău 894 592,9 530053 
645,1 

  
  
  
  

SF “F.Z. Fălești” Î.S. 7 254,4 1800 

TTP din Moldova 2974 675,9 2010069 

CHE Costești 54 0 0 

SF ”Frunze” Î.S., 
Gârbova 11 254,4   

Total 3940,4   2541922   

 
 

wOM = 0.5 și wBM = 0.5 pentru prima perioadă de creditare   

            

            

Anul EFgrid,OM,y EFgrid,BM,y wOM wBM 

EFgrid,CM,y, 

tCO2/GWh 

1998 870 645 0,5 0,5 757 

1999 762 618 0,5 0,5 690 

2000 743 563 0,5 0,5 653 

 
Pentru a permite pentru toate incertitudinilor potenţiale, cu privire la ce tip de generare a altor surse 
de energie este substituit de generarea energiei de centrala proiectului, marjele de operare și de 
construire a factorului de emisii de CO2 sunt determinate într-o manieră conservatoare ca cea mai 
mică printre ultimele trei opțiuni valabile trei ani. 
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Anexa 3-13 
Chestionar 

Pentru construirea CHP pe baza cazangeriilor existente în orașul Tiraspol (Transnistria) 
 
1. Informații generale  
  1.1. Solicitantul (clientul) proiectului – compania care va fi proprietarul ERU ca urmare a activității JI 
a proiectului. 
 
Numele companiei Î.S. “TIROTEX” 

Proprietatea  

Adresa Orașul Tiraspol, Transnistria 

Tel/fax  

e-mail  

Pagina Web  www.tirotex.com 

Scurtă descriere a activităţii companiei, 
istoria, experienţa de realizare a proiectului, 
similară activității proiectului 

Producţia de bumbac, țesături mixte şi 
tricotate şi alte bunuri de cusut 

Numărul lucrătorilor companiei şi calificarea 
acestora 

6 mii persoane 

Persoana de contact Mr. Ordin Vilor Mykolayovich  

Funcția Director general 

Tel/fax + 373 (533) 9-55-74 

e-mail. tiro@tirotex.com 

Tel/fax fax: + 373 (533) 2-28-49 

 
  1.2. În cazul în care proprietarul ERU şi  proprietarul  noii CET sunt persoane juridice separate, vă 
rugăm să copiaţi tabelul de mai sus pentru proprietarul CHP. 
 
  
2. Obiectul, care va fi de bază pentru realizarea proiectului JI  
 
 
  2.1. Rețeaua proiectului (locația cazangeriei) unde proiectul JI project urmează să fie implementat.  
 

Numele (numărul) cazangeriei Cazangeria  Î.S. “Tirotex” 

Adresa Orașul Tiraspol, Oktyabrskiy promuzel 

Numărul de lucrători 22 persoane 

 
  2.2. Descrierea utilajelor energetice existente ale cazangeriei (vă rugăm, să continuați tabelul dacă 
este necesar): 
 

№
  

Modelul 
cazanului 

Capacitatea 
instalată 
(Gcsl/oră, or MW) 

Randamentu
l cazanului 
(în 
conformitat
e cu cardul-
regim), % 

Consumul de 
combustibil 
(gaz natural – 
mii m3/oră) 

Anul de 
începere a 
funcționării 

1. GM-50/14 – 4 buc. 110 МW 90 112640 1973 

2. DE-25/14 – 2 buc. 27 МW 90 28800 1998 

 
  

http://www.tirotex.com/
mailto:tiro@tirotex.com
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 2.3. Producerea și realizarea de energie termică de cazangerie pentru ultimii 3 ani: 
 
Anul Căldura 

produsă de 
cazangerie, 
Gcal/an 

Pierderile 
de 
căldură, 
Gcal/an 
sau % 

Căldura 
livrată 
consumat
o-rilor, 
Gcal/an 

Încălzirea 
(lansată la 
partea 
consumat
orilor) 

Tarifarea 
energiei 
termice, 
ruble/Gcal,  
ruble 

Venitul 
din 
vânzarea 
căldurii, 
ruble/an  

1 2 3 4  5 6 

2005 
183 900 14 712 

Apă caldă:  
Încălzire: 
Total: 

22 328 
(604) 

  

2006 
194 509 15 676 

Apă caldă:  
Încălzire: 
Total: 

34 254 
(779) 

142,29 
110 
840,72 

2007 
200 299 16 024 

Apă caldă:  
Încălzire: 
Total: 

26 688 
(619) 

245,72 
152 
100,02 

Prime
le 6 
luni 
din 
anul 
2008 

96 269 7 702 
Apă caldă:  
Încălzire: 
Total: 

13 146 
(413) 

281,62 
116 
309,06 

 
     2.4. Consumul anual de combustibil (gaz natural**) a cazangeriei pentru ultimii 3 ani: 
 
Anul Consumul 

(mii nm3/an) 
Valoarea termică 
scăzută, МJ/nm3 

Tariful,  
Ruble/1000 nm3 

Investiții totale,  
ruble/an 

2005 25 946,672 33,600 677,54 17 579 908,15 

2006 27 445,293 33,629 874,25 23 994 047,41 

2007 28 187,412 33,615 896,18 25 260 994,89 

Primele 
6 luni 
din 
anul 
2008 

13662,243 33,607 1103,16 15071639,99 

 
** - în cazul în care alte tipuri de combustibil sunt utilizate adițional, vă rugăm să copiaţi şi completaţi 
tabelul de mai sus.  
 
2.5. Consumul de energie electrică a cazangeriei pentru ultimii 3 ani: 
 

Anul 
Consumul, 
kWh/an 

Tariful, 
copeici/kWh 

Costul total de cumpărarea 
a energiei electrice, 
ruble/an 

2005 5 026 482 0,41 2 060 857,6 

2006 4 060 840 0,41 1 664 944,4 

2007 4 606 000 0,398 1 833 188,0 
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Primele 6 luni din 
anul 2008 

2 432 000 0,437 1 062 784,0 

 
2.6. – Vă rugăm, indicaţi localizarea altor centrale (dacă există) în conformitate cu punctul 2.1. 
 
3. Vă rugăm, prezentați consumul mediu anual de energie electrică al întreprinderii (sau cel puţin 
capacitatea necesară instalată pentru acoperirea consumului de energie electrică al întreprinderii) - 
consumul de energie electrică pentru 2007 - 136 030 000 kWh. 
 
4. Caracteristicile de producţie ale întreprinderii după construcţia CET. 
    Vă rugăm, să prezentați caracteristicile tehnice ale noii CET 
 

Capacitatea totală de energie instalată, МW 31 

Capacitatea totală termică instalată, МW 85 

Modelul şi numărul de turbine (motoare) 8 motoare 
TCG2032V16 

Funcţionarea anuală a utilajelor, ore/an 8600 

Randamentul (sau coeficientul de utilizare a combustibilului), % 93 

Producția planificată de energie electrică, kWh/an 248 000 000 

Producția planificată de căldură, kWh/an 201 600 

Consumul pentru necesitățile proprii ale cazangeriei (CET) după 
reconstruire 

 

          - de energie electrică, kWh/an, sau %  

          - de căldură, Gcal*oră/an, sau %  

Fie că cazanele existente sunt destinate utilizării pentru producerea de 
energie termică sau nu, şi dacă "da", în ceea ce cantitatea (Gcal / an) şi 
ce cazane? 

NU 

Consumul planificat de gaze naturale de noua CET, mii nm3/an 56 563 

 
5. Finanțarea proiectului se evaluează la: 
 

Investiții totale  20 mil. $ 

Investiții proprii  4,3 mil. $ 

Investiții creditate  15,7 mil. $ 

Creditor (dacă există)  

Dobânda 11 % 

Întoarcerea investițiilor  3 ani 

 
    6. Vă rugăm, să prezentați programul de realizare a proiectului (pe luni) 
 

Primirea permiselor Până la 10.11.2008  

Lucrări de proiect Stadiul de proiecție (până la 30.10.2008) 

Lucrări de pregătire 01.06.2008 

Lucrări de construire 01.09.2008 

Începutul reglărilor și montărilor  01.03.2009 

Începutul funcționării 01.04.2009 

 
7. Etapa de realizare a proiectului: 
 

Disponibilitatea studiului de fezabilitate Da 

Disponibilitatea planului de afaceri  Da 
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Disponibilitatea evaluării impactului asupra mediului ambiant Da 

Disponibilitatea autorizaţiilor de construcţie din partea organelor 
guvernamentale locale: Ministerul Combustibilului şi Energiei, 
Departamentul Regional al Energiei, etc. 

Nu  

Construcția a început?  Nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Vă rugăm, dați tarifele valabile pentru moment. 
 

Tariful la energia electrică pentru cazangerie, copeici/kWh 0,438 

Tariful presupus la energia electrică, care va fi vândută de CET reţelei 
Oblenergo sau direct pentru consumatori, adică tarifare angro sau 
tarifare pentru livrare directă, copeici/kWh 

 

Tariful la căldura realizată reţelei existente de căldură, ruble/Gcal  

Prețul gazului natural, ruble/1000 nm3 1103,16 

Prețul gazului natural pentru producerea energie electrice, ruble/1000 
nm3 

750,11 

Prețul apei de procesare, ruble/t 0,74 

Salariul mediu al personalului CET (transferurile, rata dobânzii şi taxele 
pe suplimentare nu sunt incluse),  ruble/lună/persoană 
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Anexa 3-14 
Decizia privind demararea activității proiectului 
Contractul de achiziționare a echipamentului ce dateaza 16 Noiembrie 2007 
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Anexa 4 

 
PLANUL DE MONITORIZARE 

 
Procedura descrie toate etapele necesare pentru monitorizarea în conformitate cu cerinţele 
metodologiei de monitorizare AM0048 versiunea  03. Toate datele necesare trebuie să fie colectate 
pentru calculul reducerii emisiilor de GES, sursa de colectare a datelor şi alte date necesare în legătură 
cu punerea în aplicare a acestui tip de proiecte vor fi înregistrate. 
 
Asigurarea şi controlul calităţii (QA / QC):  
- Un departament care este responsabil pentru funcţionarea CET va fi instituit pe baza subdiviziunii 
existente a Î.S. Tirotex. Din personalul acestui departament o persoană va fi desemnată responsabilă - 
manager de CER pentru programul de monitorizare şi anume de colectare a datelor, de arhivare și 
control al calităţii. Managerul va elabora rapoarte, după cum este necesar în scopuri de audit şi de 
verificare. Se prevede implementarea monitorizării automate, colectarea şi prelucrarea datelor la 
fiecare oră. În orice caz, toate utilajele de măsurare au cel puţin o jumătate de an (inclusiv energie 
autonomă) de arhivare independentă a datelor măsurate, care pot fi extrase şi prelucrate în orice 
moment.  
- Î.S. Tirotex va desemna un manager de sistem să fie responsabil şi răspunzător de producerea de 
CER, inclusiv monitorizarea, ţinerea evidenţei, calculul şi înregistrarea de CER, validarea şi verificarea. 
- Managerul de sistem se va semna oficial pe toate foile de lucru utilizate pentru înregistrarea şi 
calcularea CER. 
- Protocoale bine definite şi procedurile de rutină, cu intrări de date bune și profesionale, procedurile 
de extragere şi raportare vor face munca considerabil mai ușoară pentru validator şi verificator. 
- Procesele corespunzătoare de gestionare şi sistemele de înregistrare vor fi păstrate de proiect. 
Verificatorii pot solicita copii de astfel de înregistrări pentru a judeca conformitatea cu sistemul 
necesar de management. 
- Manualul de monitorizare va fi elaborat, iar  personalul care lucrează în departamentul de 
monitorizare își va îndeplini responsabilităţile folosind acest manual. 
- QC va fi asigurat de calibrarea continuă a contoarelor şi prin facturile companiilor de gaz și 
electricitate pentru sursele de energie folosite/vândute. Fixarea calibrării sau schimbarea contoarelor 
se va face de către o companie autorizată. Toată documentaţia scrisă, cum ar fi hărţile, desenele, EIM 
şi studiul de fezabilitate ar trebui să fie stocate şi puse la dispoziţia verificatorului, astfel încât 
fiabilitatea informaţiilor să poată fi verificată. 
- Un set oficial de proceduri de monitorizare vor fi stabilite înainte de începerea perioadei de creditare. 
Aceste proceduri vor descrie în detaliu organizarea, controlul şi etapele necesare pentru anumite 
caracteristici cheie de monitorizare, inclusiv: 
1. Pregătirea personalului. 
2. Utilajul de monitorizare.  
3. Colectarea și înregistrarea datelor. 
4. Gestionarea datelor. 
5. Controlul calităţii şi asigurarea calităţii.  
 
Pregătirea personalului 
 
Managerul CER va fi responsabil de asigurarea că procedurile sunt urmate la faţa locului şi de 
îmbunătăţirea continuă a procedurilor pentru a asigura fiabilitatea sistemului de monitorizare. 
Tot personalul implicat în proiectul CER va primi instrucțiuni de la managerul echipei de monitorizare. 
Înregistrările de instruire a personalului vor fi păstrate de către dezvoltatorul proiectului. Managerul va 
asigura ca doar personalul instruit să fie implicat în funcţionarea sistemului de monitorizare. 
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Capacitatea necesară şi instruirile interne vor fi echipate pentru personalul operaţional şi personalul de 
monitorizare care să le permită să-şi asume sarcinile impuse prin prezentul plan de monitorizare. 
Instruirea adecvată a personalului se va face înainte ca proiectul să înceapă să funcționeze și să 
genereze ERs. 
 
Toate datele măsurate vor a fi stocate în format electronic ne-prelucrat, în memoria dispozitivelor de 
măsurare timp de cel puţin o jumătate de an. Pe lângă valorile măsurate, prelucrate şi calculate, ele 
trebuie să fie stocate în format electronic în foi Excel şi pe hârtie. 
 
 
Utilajul de monitorizare  
 
1. Datele şi sursa datelor care urmează să fie colectate în timpul controlului la faţa locului.  
Contoare de gaz 
În conformitate cu procedurile producătorului, generatoarele de cogenerare cu motor cu gaz (Deutz) 
în cadrul noii CET vor fi echipate cu un sistem automat de achiziţie. Citirile de la toţi senzorii vor fi 
transferate la unitatea de control pentru prelucrare şi arhivare computerizată ulterioară.  
Un contor separat pentru gazul natural va fi instalat la fiecare motor cu gaz. Datele privind cantităţile 
consumate de gaz natural vor fi transferate în mod regulat la unitatea de control. Volumul gazului 
natural consumat la noua CET în cadrul proiectului în anul y va fi calculată ca suma volumelor de gaz 
natural consumat de fiecare motor cu gaz în anul y. Datele privind consumul lunar de gaz natural vor 
fi verificate periodic cu facturile primite de la furnizorul de gaz natural.  
Producţia de energie electrică va fi măsurată prin contoare instalate la fiecare generator. Pentru a 
determina generarea de energie electrică netă de la noua CET în anul y, datele unui contor instalat 
separat vor fi utilizate, acest contor va măsura cantitatea de energie electrică livrată reţelei. Datele de 
ieşire de energie electrică vor fi transferate în mod regulat la unitatea de control.  
Puterea calorică netă a gazului natural va fi analizată de către furnizorul de combustibil. Certificatele 
de calitate a combustibilului vor fi furnizate pe bază lunară. Puterea calorică netă a gazului natural în 
anul y va fi stabilită ca o valoare medie la sfârşitul anului Y.  
Un contor principal pentru consumul de gaz va fi instalat la capătul ieșire a reţelei şi un contor de 
verificare încrucișată la capătul de intrare a centralei. Contorul principal va stabili cifra de furnizare a 
gazului în baza facturilor  furnizate dezvoltatorului proiectului de către societatea de gaz. Contoarele 
vor fi instalate de către operatorul de gaze de reţea şi vor fi în conformitate cu standardele locale.  
 
Contoare pentru energia electrică 
Două contoare de energie electrică vor fi instalate pentru stabilirea energiei electrice livrate 
consumatorilor proiectului şi reţelei. Contoarele vor fi instalate la capătul de ieşire a CET de către 
operatorul de energie electrică a reţelei şi vor fi în conformitate cu standardele locale. 
 
Contoare de temperatură şi presiune pentru aburi 
Fiecare cazan de recuperare a căldurii va fi echipat cu contoare de temperatură şi presiune a fluxului 
de aburi. Modificatorii de căldură vor fi echipați cu indicatoare de temperatura, contoare de flux și 
contoare de energie termică. Contoarele vor fi instalate de către societatea locală de specialitate, în 
conformitate cu standardele locale. 
Contorizarea semnalelor de la debitmetre și senzorii de temperatură și presiune vor fi livrate 
sistemelor de calcul şi apoi sistemului de monitorizare automatizat la nivel înalt. 
 
În cazul în care există modificări ale standardelor, standardul modificat va fi valabil; şi în cazul în care 
un standard valabil este anulat sau abolit, noul standard va fi valabil. Contoarele vor fi calibrate de 
către producător înainte de instalare. Înregistrările a contorului (tip, marca, modelul şi documentele de 
calibrare) vor fi păstrate în sistemul de control al calităţii. Frecvenţa de calibrare a contoarelor va fi 
stabilită în conformitate cu standardele locale. 
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Datele privind consumul lunar de energie vor fi verificate periodic cu facturile de la furnizori. 
 
2. Datele şi sursa de date necesare pentru calculul factorului de emisie de CO2  a liniei de bază în anul 
y. 
Toate datele necesare pentru calculare vor fi monitorizate anual pe parcursul perioadei de creditare 
conform "Instrumentului pentru calculul factorului de emisie pentru un sistem de energie electrică", şi 
anume: 
Energia electrică netă generată şi livrată reţelei de centrala electrică/sursa de alimentare j în anul y şi 
cantitatea de combustibil consumat de centrala electrică/sursa de alimentare j în anul y. Sursa de date 
va fi publicată oficial sub formă de rapoarte statistice sau informaţii primite de la Comitetul Naţional 
de Statistică. 
Valoarea calorică netă de combustibil consumat de centrala electrică/sursa de alimentare j în anul y 
dacă este disponibilă. Sursa de date va fi publicată oficial sub formă de rapoarte statistice sau 
informaţii primite de la Comitetul Naţional de Statistică. 
În cazul în care Comitetul Naţional de Statistică nu este capabil, din careva motiv, să furnizeze datele 
privind consumul anual de combustibil fosil, această valoare va fi estimată într-o manieră 
conservatoare. Aceasta va presupune că doar gazul natural a fost utilizate în scopuri de generare de 
energie în cadrul centralelor şi randamentul energetic al centralelor electrice va fi luat din cea mai 
recentă versiune a "Instrumentului pentru a calculul factorului de emisie pentru un sistem de energie 
electrică" 
 
Sistemul automatizat de control și contabilizare trebuie să fie pus în aplicare în cadrul instalației 
proiectului. Toţi parametrii măsuraţi vor fi stocați în format electronic în foi EXCEL timp de 2 ani, cu 
posibilitatea de desenare a diagramelor. 
Sistemul automatizat de control şi contabilizare este compus din: 
- Contoare pentru energie electrică 
- Contoare pentru energie termică, apă, aburi, gaz 
- Adaptoare pentru contoare 
- Concentratori de colectare a datelor de la contoarele de energie electrică 
- Concentratori de la distanţă, cu acces la canalele radio 
- Convertoare de interfaţă cu conexiune prin cablu cu fibră optică 
- Calculator – server de colectare a datelor 
- 2 calculatoare pentru operații de serviciu 
- Modem radio pentru schimbul de date cu concentratorii de la distanţă 
- Calculatoare – locuri de muncă automatizate pentru specialiştii majori. 
 
Colectarea şi înregistrarea datelor 
 
Măsurarea gazelor consumate de CET 
Gazul va fi măsurat în mod electronic şi continuu. 
 
Măsurarea energiei electrice livrate clientului proiectului şi reţelei 
Energie electrică va fi măsurată în mod electronic şi continuu. 
 
Măsurarea aburilor produși de CET 
Măsurarea aburilor se va face în mod electronic şi continuu. 
 
Defectarea contorului 
În caz de defectare a contorului, contorul de verificare încrucişată va fi folosit până când contorul 
principal este reparat. 
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Gestionarea datelor 
La sfârşitul fiecărei luni, datele de monitorizare trebuie să fie înregistrate electronică într-o foaie de 
dispersie. Fişierele electronice vor avea un CD de rezervă. 
Ordinul de calibrare a echipamentelor de măsurare şi condiţiile de control metrologic sunt descrise în 
standardul de Î.S. "Tirotex" STP 13-19-2004. Extrasul din standard a fost furnizat către AIE. 
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Anexa 5 
 

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI AMBIANT 
Proiect pentru Protecţia Mediului 

Rezumat 
 

Î.S. "Tirotex" este situat în cadrul unității Octombrie, în partea de est a oraşului Tiraspol, Republica 
Moldova. 
În partea de nord şi est, întreprinderea este mărginită pe teritoriu rural şi în partea de sud şi vest se 
află orașul Tiraspol. Cartierul rezidențial este situat în partea de sud la o distanţă de 700 de metri de 
la întreprindere (în spatele căii ferate) şi spre vest, la o distanţă de 1000 m. Zona de protecţie sanitară 
a întreprinderii nu include nici un fel de obiecte a căror locaţii nu sunt permise în acest loc. 
 
Acest proiect va reduce cantitatea de combustibil utilizat pentru a genera energie în sistemul energetic 
şi, prin urmare, aduce un efect pozitiv asupra mediului ambiant prin reducerea cantităţii de poluanţi 
emişi în atmosferă. În acelaşi timp, oportunităţi de locuri de muncă vor fi create. În plus, nu sunt 
așteptate efecte negative asupra mediului ambiant. Cu alte cuvinte, acest proiect coincide cu 
prioritățile politice şi strategiile sectoarelor economice, sociale şi de mediu din Republica Moldova. 

 
Efecte pozitive preconizate asupra mediului cauzate de acest proiect: 
• Încălzirea globală: cum s-a menţionat anterior, acest proiect va reduce cantitatea de 

combustibil utilizat pentru a genera energie în sistemul energetic şi, ca rezultat, are efect pozitiv 
asupra mediului prin reducerea cantităţii gazelor de seră emise în atmosfera. 

• Clima și microclima: 
Construirea CET de cogenerare nu va cauza modificări climaterice în regiunea proiectului. 
• Flora şi fauna: Nu există floră şi faună protejate pe teritoriul companiei. Teritoriu pentru 

construirea CET este acoperit doar de buruieni. Construirea proiectul nu va avea careva efecte 
negative asupra florei și faunei. 

• Radiații ionizante, termice şi electromagnetice: Nu există radiaţii ionizante, termice şi 
electromagnetice pe teritoriul proiectului. Nu sunt folosite utilajele de ionizarea. Fiecare cazan e 
acoperit cu izolație termică, și un generator electric este amplasat într-o carcasă de metal în pământ, 
pentru a împiedica radiaţiile electromagnetice. 

• Înlocuirea energiei produse de către sistemul vechi de energie: Proiectul prevede 
instalarea de unităţi de cogenerare pentru CET, care sunt tehnologii moderne. Tehnologia de 
cogenerare este mai eficientă decât producţia de energie electrică şi energie termică de cazangerii şi 
centrale electrice, care există deja în Republica Moldova, și permite reducerea emisiilor de gaze de 
seră. 

 
Prin urmare, proiectul are un impact pozitiv asupra mediului ambiant şi este în concordanță cu 
politicile și principiile  generale de protecţie a mediului din Republica Moldova. Pe lângă beneficiile 
asupra mediului ambiant, acest proiect va avea, de asemenea, un efect pozitiv asupra economiei 
locale şi a vieţii sociale. Desigur, există detalii minore negative care pot fi aplicate la proiect, şi care 
pot fi atenuate prin adoptarea contramăsurilor: 
 

 Poluarea aerului rezultată din evacuarea gazelor a CET: Funcţionarea instalaţiilor 
de cogenerare va cauza emisii de CO şi NOx conţinute în gazele arse. Cu toate acestea, 
atâta timp cât instalațiile de cogenerare vor fi situate în principal, departe de gospodării, 
şi în vreme ce capacitatea CET este mică, aceste efecte negative nu vor cauza probleme 
serioase. Potrivit calculelor, concentraţiile de gaze nocive nu vor depăşi limitele maxime 
de concentrare. Condiţiile climatice nefavorabile (ploaie, zăpadă, spargeri) nu vor  
înrăutăți siguranţa mediului ambiant a funcţionării instalaţiilor de cogenerare. Prin 
urmare, emisiile de operare a centralei de cogenerare  nu va provoca daune asupra 
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mediului ambiant.  

 Zgomot şi vibraţii: Montarea noilor instalaţii cu motor electric,  cu piston cu gaz şi a 
instalaţiilor de ventilaţie cauzează zgomot şi vibraţii. Dar izolarea zgomotului conceput 
pentru unităţile de cogenerare va reduce nivelul de zgomot, şi caracteristicile de zgomot 
vot întruni normele sanitare. Impactul asupra operatorilor CET este, de asemenea minim 
şi  se conformează normelor sanitare. De asemenea, având în vedere faptul că CET va fi 
instalată pe teritoriul Î.S. “Tirotex”, care este departe de orice clădiri rezidenţiale sau 
administrative, zgomotul şi vibraţiile suplimentare nu vor cauza efecte sociale negative. 

 Alte efecte: Impactul asupra solului şi a apei sunt, de asemenea, minime. CET va 
solicita cantități mici de apă şi ulei pentru operare. Astfel, nu sunt așteptate careva 
scurgeri semnificative de petrol sau poluarea apei în cadrul proiectului. Construirea 
centralei de cogenerare CET nu va provoca nici un proces ingineric-geologic periculos, 
astfel nu va exista daune pentru sol pe teritoriul proiectului.  

 


