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Reperele-cheie ale procesului de dezvoltare a proiectului sunt rezumate în 
tabelul de mai jos: 

Data Repere 

30 mai 2011 Semnare Acodului de Investiţii privind Proiectul de Reduceri de Emisii 

certificate (REC) între „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie” SRL şi Danish 

Carbon Assets ApS 

14 iulie 2011 Angajare subcontractor (Anem Management Ltd.); prima finanţare 

substanţială de proiect 

16sept. 2011 Prezentare proiect Entităţii Desemnate de Operare (EDO) de către 

consultant 

27sept. 2011 Consultare factori interesaţi în proiect  

Nov 1, 2 , 2011 Site visit 

Dec, 2011 Prezentare raporarte iniţiale DVR / CAR de către EDO 

Feb, 2012 Finalizare revizie internă FDVR la EDO şi primire aprobări din partea 

AND   

Feb, 2012 Prezentare către UNFCCC pentru verificarea integralităţii (FVR) 

May 2012 Înregistrare proiect (data planificată) 

June –Aug 2012 Implementare tehnică a proiectului (în funcţie de data înregistrării sale) 
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Obiecivul proiectului dat este de a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră prin intermediul 

minimizării scurgerilor de gaze naturale din 

componentele de suprafață a sistemului de 

distributie din unitățile administrativ-teritoriale 

din stînga Nistrului, Republica Moldova. 

 



 inspecții și măsurari ale scurgerilor; 

lucrări de reparație cu materiale de 
etanșare moderne; 

instruirea personalului Tiraspoltransgaz 
Pridnestrovie SRL în tehnici avansate de 
detecție, măsurare si reparare a 
scurgerilor;  

transfer de echipamente moderne către 
Tiraspoltransgaz Pridnestrovie SRL; 
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Locația 

dezvoltării 

proiectului: 

Proiectul va fi 
implementat la nivelul 
întregii reţele de 
distribuţie a Transnistriei, 
care la moment este 
compusă din cele 7 
companii  de distribuţie 
de gaze naturale. 
 - Tiraspol-gaz  
 - Bender-gaz  

 - Ribnita-gaz  

 - Camenca-gaz 

 - Dubasari-gaz 

 - Grigoriopol-gaz 

 - Slobodzea-gaz 
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1. Staţii de reglare-măsurare gaze naturale (ГРП) - 133 unităţi; 

2. Punct de reglare-măsurare gaze naturale (ШГРП), cu volum de debit 
de peste 20 m³/h – 2 549 unităţi; 



3. Supape autonome cu 
tijă de etanşare – 1 447 
unităţi; 
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Rezultatele studiului de fezabilitate şi estimări REC pe categorii de echipamet: 

Măsurările studiului de fezabilitate şi estimările REC per categorie de locaţie: 

SISTEMUL DE DISTRIBUTIE

Tipul Instalatiei Puncte verificate

Numarul de 

valve 

verificate

Scurgeri totale 

litre per minut

Rata medie de 

scurgere pe 

valva, l/min

Numarul total 

de instalatii
% verificate

staţie de reglare – măsurare 

gaze; SRM (ГРП)
14 88 200,3 2,28 133 10,5%

punct de reglare – măsurare 

gaze; PRM (ШГРП)
59 197 792,1 4,02 2 549 2,3%

supape autonome 21 21 131 6,24 1 447 1,5%

Tipul supapei 

Nr supapelor 

cu tijă de 

etanşare 

analizate 

Rata medie 

de scurgere 

la supape, 

L/min 

Număr 

total de 

supape 

Volumul 

emisiilor de 

gaze, m3/ana 

Volumul REC 

estimat, 

tCO2e/anb,c 

Supapă cu tijă de 

etanşare din cadrul 

SRM şi PRM 

285 3.48 3,388 6,200,699 92,871 

Supapă autonomă cu 

tijă de etanşare 
21 6.24 1,447 4,744,341 71,059 

 



Rezumatul estimarilor pe toată perioada operatională a proiectului: 

10 

Estimarea reducerilor de emisii pentru anul 2012 se bazeaza pe ipoteza ca 

proiectul v-a incepe sa genereze aceste reduceri incepind cu 1 septembrie 2012. 

Pina la acest timp se presupune ca studiul de baza va fi completat si proeictul va 

fi inregistrat (Nota: studiul de baza se presupune ca va avea loc simultan cu 

procesarea cererii de inregistrare de catre secretariatul UNFCCC si Comitetul 

Executiv al CDM.) 

Anul

Estimare liniei 

de baza (tone 

CO2e)

Scurgeri 

preconizate 

(tone CO2e)

Emisii reduse 

preconizate 

(tone CO2e)

2012 54 681 0 54 681

2013 164 043 0 164 043

2014 164 043 0 164 043

2015 164 043 0 164 043

2016 164 043 0 164 043

2017 164 043 0 164 043

2018 164 043 0 164 043

2019 164 043 0 164 043

2020 164 043 0 164 043

2021 164 043 0 164 043

2022 109 362 0 109 362

Total (tone CO2e) 1 640 430 0 1 640 430
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În timpul desfăşurării studiului de 
fezabilitate, scurgerile au fost depistate 
utilizând detectoare de oxidare catalitică şi 
conductivitate termică - GMI 
Gassurveyor™. Aceste detectoare 
portabile de gaze, extrem de flexibile, sunt 
proiectate conform celor mai moderne 
standarde şi aprobate spre utilizare în zone 
cu risc crescut. Posedă ecran LCD cu 
iluminare automată, alarme audio/vizuale 
şi de eşec fiind astfel printre detectoarele 
de gaze cele mai perfecționate. 
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La măsurarea scurgerilor se vor folosi prevelatoare 
Hi-Flow™ care captează toate emisiile provenite de 
la componentele cu scurgeri şi cuantifică cu 
exactitate ratele scurgerilor de emisii. Odată cu 
emisiile de gaze, acestea atrag prin furtunul cu vid 
de prelevare a probelor şi un eşantion mare de aer 
din apropierea componentei cu scurgeri. Detectorul 
dual de hidrocarburi (oxidare catalitică / 
conductivitate termică) măsoară concentrațiile de 
hidrocarburi în curentul de aer captat, cuprinse între 
0.01 şi 100%. Prelevatoarele Hi-Flow™ măsoară rate 
de scurgere de până la 10.5 metri cubi pe minut, 
echivalentul a 15.1 mii de metri cubi  pe zi, cu o 
acuratete a ratei de masurare de +/-5%. 
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Procesul de retehnologizare in cadrul proiectului dat se va efectua la toate supapele 
(valve) din statiile de reglare-masurare gaze (ГРП), din punctele de reglare-masurare 
gaze (ШГРП) precum si la supapele autonome cu tijă de etanșare din cadrul întregului 
sistem de distributie de gaze naturale. 
În prezent pe intregul  sistem de distribuţie a Transnistriei se utilizează mai multe tipuri 
de supape, în mare parte acestea sunt valve cu pană, cunoscute din rusa ca “клиновая 
Задвижка”, iar desenul tehnic general al unei astfel de valve este prezentat mai jos: 

Componentul nr. 10 al 
desenului tehnic 
prezentat constituie 
locul și materialul ce va 
fi supus procesului de 
retehnologizare, mai 
exact acesta fiind 
materialul de etanșare. 



Materialul de etanșare utilizat la momentul actula de catre compania beneficiară 

este de o generație mai veche (GOST 5152-84 AC ) cu caracteristici care nu 

corespund timpului de azi și care sunt net inferioare celor moderne prezente pe 

piața de profil. Procesul de retehnologizare presupune schimbarea materialului 

de etanșare de generație veche cu unul de ultima generație, în cazul dat cu un 

material modern GORE® Valve Stem Packing certificat de DQS în 

conformitate cu ISO 9001. 

Punerea în aplicare a materialelor de etanşare GORE® marchează un progres 

substanţial în comparaţie cu tehnologia actuală bazată pe bandă izolatoare, 

grăsimi, lubrifiante cu grafit şi alte materiale de etanşare. Se aşteaptă ca 

implementarea acestor noi materiale de etanşare care nu se usucă să reducă 

semnificativ reapariţia scurgerilor din sistem între efectuarea inspecţiilor 

periodice de întreţinere. Detaliile de performanţă oferite de producător asigură 

menţinerea integrităţii materialelor pentru o perioada de până la 10 ani, spre 

deosebire de 1-3 luni, atât cât îşi fac efectul materialele utilizate în prezent. 
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GORE® Valve Stem Packing nu se deteriorează în timp, are un coeficient redus de 

frecare, rezistă la temperaturi de la -270ºC până la 340ºC şi nu este afectată de produse 

chimice obişnuite. Proprietatea de auto-lubrifiere face ca GORE® Valve Stem să elimine 

practic uzura tijelor. 
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  Perfectare și valorificarea abilităţilor experţilor locali în 

aplicarea tehnicilor avansate de detecţie, măsurare 
şi reparare a scurgerilor de gaze naturale; 
 

 Consolidarea capitalului uman al ţării, prin păstrarea 
şi  ocuparea forţei de muncă locale selectată în 
vederea sprijinirii implementării proiectului (programe 
de măsurare a scurgerilor, lucrări de reparaţie, 
precum şi monitorizare); 
 

 Conservarea unei resurse finite (gaze naturale). 
Buna gestionare a unei resurse finite, astfel 
prevenind risipa acesteia, constituie un exemplu 
elocvent de dezvoltare durabilă; 
 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului şi diminuarea 
riscurilor pentru angajaţi şi comunităţile locale ca 
urmare a reducerii poluanţilor nocivi (metan); 
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CONTACTE  
 

“Tiraspoltransgaz Pridnestrovie” SRL 
Str. Sverdlova 49, Tiraspol, Republica Moldova 
Tel:  (016) 00 373 777 7 41 19 
Fax: (016) 00 373 777 7 44 40 
E-mail: ttg@idknet.com 
Persoana de contact: Mitsynskiy Nikolay 


