
 
B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti   Tel: 004 021 408 95 23, Fax: 004 021 312 42 27, www.mmediu.ro 

 
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  
 
 

 

AUTORIZAŢIE NR. 160/09.05.2013 

 PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PENTRU PERIOADA 

2013-2020  
 

A.1. DATE DE IDENTIFICARE  

A.1. 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI (TITULARULUI) 

Numele operatorului 

(titularului) 

S.C. BEPCO S.R.L. 

Forma de organizare a societăţii Societate cu răspundere limitată 

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului 

J08/170/2010 

Cod Unic de Înregistrare RO 26512802 

Cont bancar  

Banca Banca Comercială Română 

Adresa 

sediului 

social 

Strada, numărul DN 1 km 174 + 507, birou 4 

Localitate Ghimbav 

Judeţul Braşov 

Codul poştal 507075 
 

A.1.2 DATE DE IDENTIFICARE ALE INSTALAŢIEI/INSTALAŢIILOR ŞI ALE 

AMPLASAMENTULUI 

 

Numele instalaţiei/instalaţiilor S.C. BEPCO S.R.L. 

Activitatea principală a 

instalaţiei 

Producţie de energie termică şi electrică 

Categoria de activitate/activităţi 

din anexa nr. 1 la procedură
1
 

Arderea combustibililor în instalaţii cu putere 

termică nominală totală de peste  20 MW (cu 
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excepţia instalaţiilor pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase sau municipale) 

Codul sub care operatorul a 

raportat date şi informaţii 

statistice: 

1.Codul CAEN raportat pentru 

anul 2007, utilizând clasificarea 

CAEN rev. 1.1  

2.Codul CAEN raportat pentru 

anul 2010, utilizând clasificarea 

CAEN rev. 2 

 

 

 

4011 

 

 

3511 

Codul de identificare al 

instalaţiei din Registrul Unic 

Consolidat al Uniunii Europene  

RO 287 

Punctul de lucru (amplasament) CET NORD 

Adresa 

amplasamentului 

Strada, 

numărul 

Timiş – Triaj, nr. 6 

Localitatea Braşov 

Judeţul Braşov 

Codul 

poştal 

500240 

1
 Procedura de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-

2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3420/2012, cu modificările ulterioare 

A.1.3. DATE PRIVIND SITUAŢIA AUTORIZĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI 

MEDIULUI ŞI ALOCĂRII CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ  

 

Situaţia 

autorizării 

din punct de 

vedere al 

protecţiei 

mediului 

Tipul 

autorizaţie 

Nr. 

autorizaţiei 

Data 

emiterii 
Emitent 

Revizuire 

(nr. și 
dată) 

Autorizație 

Integrată de 

Mediu 

133 29.06.2012 ARPM 

Sibiu 

- 

Autorizație 

de Mediu 

- - - - 

Situaţia 

alocării 

certificatelor 

de emisii de 

gaze cu efect 

Alocare iniţială* Din Rezerva pentru instalaţiile 

nou intrate în perioada 2013-2020 

DA NU 
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de seră în 

perioada 

2013-2020 

*Alocare stabilită prin Măsurile Naţionale de Implementare elaborate conform art. 11 din Directiva 

2009/29/CE, notificate de România la Comisia Europeană. 

A.1.4. INFORMAŢII PRIVIND EMITEREA AUTORIZAŢIEI PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU 

EFECT DE SERĂ 

Autorizaţie  
Data emiterii  

Motivul revizuirii 
Ziua Luna Anul 

160 09 05 2013 - 

Revizuire I - - - - 

Revizuire II - - - - 

Revizuire ...n - - - - 
 

A.2. DURATA DE VALABILITATE A AUTORIZAŢIEI PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU EFECT 

DE SERĂ  

Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 este 

valabilă atât timp cât activitatea desfăşurată de operator în instalaţie se realizează la 

nivelul instalaţiei în conformitate cu autorizaţia emisă conform procedurii. Autoritatea 

competentă revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, în termen 

de până la 5 ani de la începutul perioadei 2013-2020. În vederea realizării unor 

modificări planificate la nivelul instalaţiei, operatorul solicită autorităţii competente 

pentru protecţia mediului revizuirea autorizaţiei, conform prevederilor prezentei 

proceduri.  
 

A.3. DATE TEHNICE DESPRE AMPLASAMENTUL ŞI INSTALAŢIA/INSTALAŢIILE 

AUTORIZATĂ(E) 

S.C. BEPCO S.R.L. este amplasată în municipiul Brasov, pe platforma 

industrială  de nord a oraşului, în vecinatatea CET Brasov .SA. 

Conform planului de încadrare în zonă, unitatea are ca vecini: 

- S.C. CET BRASOV S.A. la sud ; 

- S.C. Gabi’S & Pappa Reale la nord; 

- S.C. Izocon S.A. la est. 

Societatea are ca sectoare principale de activitate producerea de energie electrică 

şi termică în cogenerare. 
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A.3.1. SCURTĂ DESCRIERE A AMPLASAMENTULUI ŞI A INSTALAŢIEI/INSTALAŢIILOR 

(FIŞA DE PREZENTARE) 

Principalele faze şi operaţii ale procesului tehnologic ce se desfăşoară în vederea 

realizării activităţii de bază sunt: 

- procesul de cogenerare a energiei electrice şi termice; 

- livrarea energiei electrice.  

Instalaţiile de ardere cuprind un complex de instalaţii care transformă energia 

chimică a combustibililor naturali în energie termică şi/sau electrică. Acestea sunt 

străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă: 

1. Combustibilul  

Se utilizează drept combustibil  gazul natural.  Acest flux  depinde de puterea termică a 

instalaţiilor de ardere. 

2. Aerul necesar arderii 

Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădiriilor în care se află instalate 

cazanele sau agregatele de cogenerare energetice. 

3. Gazele de ardere 

În focar are loc procesul de reacţie între aerul de ardere şi combustibili, iar gazele de 

ardere formate cedează căldură fluidului de lucru – apă, reducîndu-şi treptat 

temperatura până la temperatura de evacuare din cazan. 

Procesul de cogenerare a energiei electrice şi termice are loc în agregatele de 

cogenerare şi constă în: 

1. Producerea energiei electrice prin antrenarea fiecărui generatoar electric cu puterea 

de 4,034 Mwe, de câte un motor cu ardere internă, în 4 timpi, cu 24 de cilindri, 

alimentat cu gaz natural. La nivelul carburatorului se realizează amestecul între gaz şi 

aerul atmosferic, fiind distribuit apoi la cei 24 de cilindri, unde se realizează arderea. 

Gazele arse rezultate în urma procesului de ardere sunt evacuate la schimbatoarele de 

caldură, apoi la atenuatorul de zgomot şi în final la coşul de dispersie. 

2. Recuperarea căldurii disipate de motorul cu ardere internă. Recuperarea căldurii 

disipate de motorul cu ardere internă prin amestec, se realizează prin intermediul 

schimbătoarelor de căldură: apă caldă/amestec, ulei/apă caldă şi lichid de răcire 

motor/apă caldă, aplicate la motor, respectiv cadrul motorului în mod compact şi 

complet tubat. Recuperarea căldurii disipate de gazele de ardere evacuate, se face prin 

intermediul unui schimbător de căldură gaz/apă caldă, montat în modulul de gaze de 

ardere.  

Schimbătorul de căldură apă caldă/amestec este un schimbător cu două trepte, 

amplasat pe motor, care are prima treaptă legată în circuitul de apă caldă, iar a doua la 

un circuit cu apă cu temperatură scazută. 
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Schimbătorul de caldură ulei/ apă caldă este legat la circuitul de apă caldă. 

Circuitul de ulei este în sistem închis, completarea cu ulei realizându-se automat printr-

o conductă metalică, de la un recipient metalic, prevăzut cu indicator de nivel 

(completarea uleiului se face de către producătorul motorului).  

Schimbătorul de căldură lichid de răcire motor/apă caldă, este un schimbător de 

căldură cu plăci, aplicat pe cadrul motorului în mod compact şi complet tubat, legat la 

circuitul de apă caldă. 

Schimbătorul de căldură gaze de ardere/ apă caldă, face parte din modulul de 

gaze de ardere care cuprinde camera de intrare, cu cap de spălare pentru curăţare, 

schimbător de căldura tubular cu mănunchi de tuburi şi camera de ieşire cu cap de 

spălare pentru curăţare, cu dispozitiv de evacuare a condensului.   

Procesul de generare a apei calde se relizează prin recuperare căldurii produse în 

cazanele de apă caldă şi în cele cinci agregate de cogenerare, căldura cu care este 

încălzit agentul termic din circuitul de termoficare al oraşului. Pe timp de vară şi în 

lunile cu temperaturi mai ridicate, pentru producerea apei calde menajere, se 

preconizează a se utiliza numai agregatele de cogenerare, cazanele urmând a fi utilizate 

în lunile cu temperaturi scăzute pentru încălzirea locuinţelor. 

3. Livrarea energiei electrice se realizează prin intermediul a două linii electrice 

independente, ambele racordate la punctul de conexiune 6/0.4 kV, existent în incinta 

S.C. CET Brasov S.A. 

Fluxul de căldură către consumatorii externi cuprinde traseele de apă fierbinte 

către consumatori.  

Activităţi şi operaţii: de transport, mentenanţă, informatică, comerciale. 

Evacuarea gazelor arse din instalaţiile de ardere a gazului natural se face prin 

coşuri de dispersie  (8 bucăţi din care câte unul pentru fiecare dintre cazanele de apă 

caldă şi câte unul pentru fiecare agregat de cogenerare) dimensionate corespunzător, 

astfel încât să asigure o bună dispersie a poluanţilor, existând o compatibilitate între 

caracteristicile efluenţilor, caracteristicile zonei, respectiv înalţimea celor mai mari 

obstacole determinante, din zonă. Coşurile de fum s-au executat şi izolat termic faţă de 

elementele construcţiei, conform prevederilor STAS 6793 şi ale celorlalte prescripţii 

tehnice care reglementează acest domeniu, astfel încât să nu conducă la incendierea 

părţilor combustibile sau la reducerea rezistenţei celorlalte. 

Pentru situaţiile de urgenţă, în cazul în care nu există consum de energie termică 

pe partea de utilizare, în scopul asigurării producerii de energie electrică, instalaţiile de 

cogenerare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă pe circuitul de răcire al motoarelor 

precum şi sisteme de by-pass pe căile de evacuare a gazelor arse. 

Sistemul by-pass de pe calea de evacuare a gazelor arse este montat în interiorul 

sălii generatoarelor, lângă motoarele cu ardere internă pe gaz natural şi realizează 

transferul automat al gazelor arse de la evacuarea motoarelor direct către coşurile de 

fum. În condiţii normale, cu consum de energie termică pe partea de utilizare, gazele 

arse de la evacuarea motoarelor trec prin schimbptoarele de căldură gaze arse / apă. 
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Numai în cazul în care nu se înregistrează consum de energie termică, pe partea de 

utilizare, are loc transferul gazelor arse direct către coşurile de fum prin sistemele de 

by-pass. 

În cazul în care consumul de energie termică se reduce şi mai mult, se pun în 

funcţiune sistemele de siguranţă de pe circuitulele de răcire ale motoarelor, care constau 

din ansamble de ventilatoare montate pe acoperişul sălii generatoarelor şi care 

realizează evacuarea energiei termice nefolosite. 

În scopul asigurării funcţionarii corecte a instalaţiei de cogenerare se montează 

un sistem de ventilaţie prevăzut cu guri de aerisire, amortizoare de zgomot şi 

ventilatoare electrice silenţioase, dar numai pentru perimetrul delimitat de peretele rigid 

din jurul instalaţiei de cogenerare. Toate componentele sistemului de ventilaţie sunt 

dispuse în interiorul spaţiului punctului termic. 

Sursele de emisii de gaze cu efect de seră aflate pe amplasamentul instalaţiei: 

ECHIPAMENTE PUTEREA TERMICĂ 

INSTALATĂ (MWT) 

AN PIF ORE DE FUNCŢIONARE/AN 

Instalaţie de cogenerare 

termică şi electrică tip JMS 

624-GS-N.LC nr. 1 

3,682 2010 8000 

Instalaţie de cogenerare 

termică şi electrică  tip 

JMS 624-GS-N.LC nr. 2 

3,682 2010 8000 

Instalaţie de cogenerare 

termică şi electrică tip JMS 

624-GS-N.LC nr. 3 

3,682 2010 8000 

Instalaţie de cogenerare 

termică şi electrică tip JMS 

624-GS-N.LC nr4 

3,682 2010 8000 

Instalaţie de cogenerare 

termică şi electrică tip JMS 

624-GS-N.LC nr. 5 

3,682 2010 8000 

Cazan de apă fierbinte tip 

BUDERUS LOGANO 

S825L 12600 

12,6 2010 1267 

Cazan de apă fierbinte tip 

BUDERUS LOGANO 

S825L 16400 

16,4 2010 1267 

Centrală de apă caldă tip 

VIESSMANN Vitomax 

200 tip M64 

16,5 2012 1267 

Total putere instalata 63,91   
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Unităţile de pe amplasament: 

- sursele de bază (de cogenerare) vor funcţiona la capacitatea termică instalată/ 

proiectată (0,09 TJ/h) timp de 8.000 de ore/an; 

- sursele de vârf (cazanele de apă fierbinte) vor funcţiona la capacitatea instalată (de 

0,103 TJ/h), circa 3800 ore/an şi anume în perioadele de trecere între sezonul de vară 

şi iarnă şi în perioada de iarnă, adică atunci când solicitările din partea 

consumatorilor impuse de temperatura exterioară, depăşesc capacitatea surselor de 

cogenerare,  astfel cazanele de apă fierbinte se estimează că vor produce 391,4 TJ/an 

(0,103TJ/h x 3800h/an). 

Reparaţiile şi reviziile se execută în perioada de oprire anuală a întregului sistem 

centralizat de alimentare cu caldură (producere, transport şi distribuţie).  

Cantitatea de energie termică masurabilă ce se va produce este de 720 TJ/an   

rezultata din  (0,09 TJ/h x 8000 h/an). 

Energia termică produsă pe amplasament este livrată în instalaţiile SACET 

Braşov, administrate de furnizorul de energie termică Tetkron S.R.L.  

Energia electrică produsă de instalaţiile de cogenerare, aproximativ 156500 

MWh/an, este livrată în Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN). 

Energia electrică consumată de instalaţiile de pe amplasament, de aproximativ 80 

MWh, este preluată din SEN. 

 

A.3.2. CATEGORIA ACTIVITĂŢII ŞI INSTALAŢIEI 

 

Arderea combustibililor în instalaţii cu putere termică nominală totală de peste  20 MW 

(cu excepţia instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale) 
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A.3.3. DATE TEHNICE DESPRE FIECARE ACTIVITATE IDENTIFICATĂ DIN ANEXA NR. 1 LA 

PROCEDURĂ 

 

A.3.4. COMBUSTIBILI/MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE A CĂROR UTILIZARE 

GENEREAZĂ EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

Categoria de 

activitate din anexa 

nr. 1 la procedură 

desfăşurată în 

instalaţie 

Tipul 

combustibilului/materiei 

prime 

Procesul care 

generează emisii de 

gaze cu efect de 

seră 

Gazul cu efect de seră 

generat 

Arderea 

combustibililor în 

instalaţii cu putere 

termică nominală 

totală de peste  20 

MW (cu excepţia 

instalaţiilor pentru 

incinerarea 

deşeurilor 

periculoase sau 

municipale) 

Gaz natural Arderea 

combustibililor 

CO2 

Categoria de 

activitate din 

anexa nr. 1 la 

procedură 

desfăşurată în 

instalaţie 

Capacitatea 

proiectată a 

instalaţiei 

(tone/zi, MW 

etc.) 

UM Perioada de 

funcţionare 

Tipul de 

produs 

Punct de 

descărcare a 

emisiilor 

Referinţa 

pentru 

punctul de 

descărcare a 

emisiilor 

Arderea 

combustibililor 

în instalaţii cu 

putere termică 

nominală totală 

de peste  20 MW 

(cu excepţia 

instalaţiilor 

pentru 

incinerarea 

deşeurilor 

periculoase sau 

municipale) 

63,91 MW 365 zile Energie 

termică şi 

energie 

electrică 

Coş nr. 1 

Coş nr. 2 

Coş nr. 3 

Coş nr. 4 

Coş nr. 5 

Coş nr. 6 

Coş nr. 7 

Coş nr. 8 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 
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A.4. CERINŢE LEGALE PRIVIND OBLIGAŢIILE OPERATORULUI  

A.4.1. CERINŢE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia 

şi frecvenţa de monitorizare, se realizează de către operator cu respectarea planului de 

monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi ataşat la prezenta autorizaţie. 
 

A.4.2. CERINŢE PRIVIND RAPORTAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

 

Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeşte de către 

operator pe baza planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de 

seră şi a metodologiei de monitorizare aprobată de autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al 

Comisiei din 12 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu 

efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului. 

În primul trimestru al fiecărui an consecutiv anului pentru care s-a realizat 

monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportul de monitorizare privind 

emisiile de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, verificat de către un 

verificator acreditat conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-

2020. 

În cazul în care în primul trimestru al fiecărui an din perioadă, raportul de monitorizare 

privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, 

potrivit criteriilor din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 

96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul nu poate 

transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării 

accesului operatorului la cont. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la 

care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat 

satisfăcător şi predat la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 
 

A.4.3. CERINŢE PRIVIND RESTITUIREA CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT 

DE SERĂ  

Operatorul are obligaţia de a restitui, până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui 

an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de 

emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic 

anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 

seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în 
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domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

pentru perioada 2013-2020.  
 

A.4.4. CERINŢE PRIVIND INFORMAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI ASUPRA MODIFICĂRILOR LA NIVELUL INSTALAŢIEI  

Operatorul are obligaţia să informeze în scris autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului cu privire la orice modificări planificate la nivelul instalaţiei, care 

pot determina revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu 

efect de seră şi a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.  

  

 

MINISTRU, 

ROVANA PLUMB 

 

 

 

 

 

 

Director General, 

 

Hortenzia DUMITRIU 

 

Şef serviciu 

 

Nicoleta ROŞU 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit, 

Livia DINICĂ 

 

 

 

 

 


