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   Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

                                                                    PREŞEDINTE 

                                                                  SECRETAR DE STAT 

 STT 

AUTORIZAŢIE NR. 83/01.02.2013 

 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  SOCIETATEA NAŢIONALĂ 

„NUCLEARELECTRICA” S.A. 

Forma de organizare a societăţii Societate pe acţiuni 

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului 

J40/7403/1998 

Cod Unic Înregistrare 10874881 

Cont bancar  

Banca BCR sector 1 Bucureşti 

Adresa 

sediului 

social 

Strada, număr Str. POLONĂ, nr. 65 

Localitate Bucureşti, sector 1 

Judeţ - 

Cod poştal 010494 
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A.1.2 DATE DE IDENTIFICARE ALE INSTALAŢIEI/INSTALAŢIILOR ŞI ALE 

AMPLASAMENTULUI 

Numele instalaţiei/instalaţiilor Sucursala CNE Cernavoda, 

Instalaţii de ardere: CTP,  

SDG(1÷4)-U1, SDG(1÷2)-U2, EPS(1÷2)-U1, 

EPS(1÷2)-U2, motopompa de apă  

de stins incendiu  

Activitatea principală a instalaţiei Producere energie electrică şi termică prin 

procedeu nuclear 

Categoria de activitate/activităţi din anexa  

nr. 1 

Arderea combustibililor în instalații cu o 

putere termică nominală totală de peste 20 

MW (cu excepția instalațiilor pentru 

incinerarea deșeurilor periculoase sau 

municipale) 

Codul sub care operatorul raportează 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  

 

 

1.  code 4011 

 

2. code 3511 

Codul de identificare al instalaţiei din  

Registrul Unic Consolidat al Uniunii  

Europene  

RO244 

Punctul de lucru (amplasament) Sucursala CNE Cernavodă  - amplasament 

aferent unităților nuclearoelectrice  

U1 şi U2 

Instalaţia este producător de energie 

electrică 
1
  

NU 

Adresa amplasamentului Strada, număr Medgidiei, nr. 2 

Localitate Cernavoda 
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Judeţ Constanţa 

Cod poştal 905200 

 

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 

Tip 

 autorizaţie 

Nr. 

 autorizaţie 

Data  

emiterii 
Emitent 

Revizuire 

(nr. și data) 

Autorizație 

Integrată de 

Mediu 

- - - - 

Autorizație de 

Mediu 

 nr. 1/2008  

emisă prin 

 HG 1515/2008 

26.05.2008 Guvernul 

României 

- 

Situaţia 

alocării 

certificatelor 

de emisii de 

gaze cu efect 

de seră în 

perioada 

 2013-2020 

Alocare iniţială* Din Rezerva pentru instalaţiile  

nou intrate în perioada 2013-2020 

NU - 

*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 

Iniţială 01 02 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 prezentei proceduri. 

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

A.3.1. SCURTĂ DESCRIERE A AMPLASAMENTULUI ŞI A INSTALAŢIEI/ INSTALAŢIILOR (FIŞA 

DE PREZENTARE) 

Proiectul CNE Cernavodă prevede 5 unități nucleare, care să producă energie electrică 

și termică utilizând combustibil nuclear.  

În prezent sunt în funcțiune (exploatare comercială) 2 Unitati nucleare, aparținând 

sucursalei CNE CERNAVODĂ constituită începând cu 01.10.2007 în cadrul Societății 

Naționale „Nuclearelectrica S.A. 

Instalaţiile de ardere EU-ETS de pe amplasamentul CNE Cernavodă sunt următoarele: 

1. Centrala Termică de Pornire (CTP) – deserveşte, funcţie de necesităţi, două 

unităţi nucleare; 

2. Grupurile Diesel de Rezervă (SDG) – fiecare unitate nucleară are propriul Grup 

Diesel de Rezervă; 

3. Grupurile Diesel de Avarie (EPS) - fiecare unitate nucleară are propriul Grup 

Diesel de Avarie; 

4. Motopompa pentru sistemul de apă de stins incendiu – este comună sistemelor 

de apă de stins incendiu din cele doua unităţi nucleare. 
 

1. Centrala Termică de Pornire (CTP) 

Centrala Termică de Pornire este amplasată lângă Unitatea 1, vis-a-vis de accesul în 

Cladirea Serviciilor.  

Centrala termică de Pornire are rolul de a furniza abur pe durata opririi unității nucleare 

și la repornirea unității nucleare. CTP este utilizată pentru repornirea unei unități 

nuclearoelectrice numai în situația în care ambele unități CNE sunt oprite și este necesară 

pornirea uneia dintre ele. În situație normală de funcționare când o unitate 

nuclearoelectrică este oprită, cealaltă este funcțională. Pentru repornirea unității oprite se 

utilizează abur de la cea aflată în funcțiune. În acest fel, începând cu 2008, emisiile de 

bioxid de carbon provenite de la CTP s-au redus considerabil. În prezent, singurele emisii 

sunt datorate testelor periodice ale celor două cazane. 

Situația în care ambele unități sunt oprite este fortuită de diverse evenimente 

neplanificate (nivelul apei în bazinul de distribuție, posibile avarii ale Transelectrica 

regenerează oprirea unității prin declanșarea sistemelor de securitate, solicitări ale 

autorităților, etc.).  

CTP este formată din:  

- 2 cazane tip CR30,  

Fiecare cazan este prevăzut cu coș propriu. 

Combustibilul utilizat în cazanele CTP este combustibil lichid uşor.  

Prin arderea combustibilului lichid uşor rezultă emisii de CO2. 
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2. Grupuri Diesel de Rezervă (SDG)  

Sistemul de alimentare cu energie electrică de rezervă (SDG=Stand-by Diesel 

Generator) asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de 

avarie a sistemului de alimentare cu energie electrică.  

În funcţionarea normală a centralei, Grupurile Diesel de Rezervă funcţionează în timpul 

testelor periodice obligatorii, pentru demonstrarea disponibilităţii în caz de necesitate.  

Energia electrică produsă în timpul testelor este nesemnificativă şi utilizată pentru 

necesităţi interne, astfel că nu se face o evidenţiere separată.  

Grupurile Diesel de Rezervă, în număr de patru, pentru Unitatea 1 şi în număr de două 

pentru Unitatea 2, sunt amplasate în clădirea SDG. Fiecare unitate nucleară are propria 

clădire SDG. 

Fiecare Grup Diesel are coş propriu.  

Combustibilul utilizat de Grupurile Diesel de Rezervă este motorina. 

Prin arderea motorinei rezultă emisii de CO2. 
 

3. Grupuri Diesel de Avarie (EPS)   

Sistemul de alimentare cu energie electrică la avarie (EPS=Emergency Power Supply) 

asigură producerea de energie electrică pentru consumatorii vitali în caz de avarie a 

sistemului de alimentare cu energie electrică, mai exact, va asigura o rezervă de energie 

electrică pentru oprirea sigură a reactorului şi pentru evacuarea căldurii reziduale din 

reactor, în cazul în care toate celelalte surse de energie sunt indisponibile.  

În funcţionarea normală a centralei, Grupurile Diesel de Avarie funcţionează în timpul 

testelor obligatorii, pentru demonstrarea disponibilităţii în caz de necesitate.  

Energia produsă este utilizată pentru testarea echipamentelor altor sisteme de urgenţă 

ale unităţilor nuclearo-electrice deci nu este livrată în sistemul energetic naţional. 

Grupurile Diesel de Avarie, în număr de două pentru fiecare unitate, sunt amplasate în 

clădirea EPS.  

Fiecare unitate nucleară are propria clădire EPS (clădiri calificate seismic).  

Combustibilul utilizat de Grupurile Diesel de Avarie este motorina. 

Prin arderea motorinei rezultă emisii de CO2. 
 

4. Motopompa Diesel aferentă Sistemului de Apa de Stins Incendiu (SPAI) 

Motopompa Diesel de incendiu are rolul de a menţine presiunea în sistemul de apă de 

stins incendiu în cazul indisponibilităţi pompelor electrice ale sistemului.  

În funcţionarea normală a centralei, motopompa funcţionează în timpul testelor 

obligatorii, pentru demonstrarea disponibilităţii în caz de necesitate.  

Motopompa Diesel de incendiu (una) este amplasată în clădirea SPAI.  

Combustibilul utilizat de motopompa Diesel de incendiu este motorina. 

Prin arderea motorinei rezultă emisii de CO2. 
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A.3.2. CATEGORIA ACTIVITĂŢII ŞI INSTALAŢIEI 

La nivelul instalației Sucursala CNE Cernavoda se desfășoară activitate "Arderea 

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

în ANEXA nr.1 a HG nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,  cu modificările și completările ulterioare. 

A.3.3. DATE TEHNICE DESPRE FIECARE ACTIVITATE IDENTIFICATĂ DIN ANEXA NR. 1

 

                                                           

 

Categoria de  

activitate din 

 anexa nr. 1  

la procedură  

desfăşurată 

 în instalaţie 

Capacitatea  

proiectată a  

instalaţiei 

(tone/zi) 

UM 

Perioada  

 de  

funcţionare 

Tipul 

de  

produs 

Punct 

de descăr 

care a  

emisiilor 

Referinţa 

pentru 

punctul  

de descăr 

care a 

emisiilor 

Arderea combustibililor 

în instalaţii cu putere 

termică nominală totală 

de peste 20 MW 

(cu excepţia instalaţiilor 

pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase 

sau municipale) 

23,66*2 MW 8,5 ore/an 

Energie 

electrică 

/termică 

CTP –  

Centrala 

Termică de 

Pornire 

-coș cazan 

 nr. 2 CR30 

-coș cazan 

 nr.3 CR30 

 

 

 

 

COȘ 2 

 

COȘ 3 

 Arderea combustibililor 

 în instalaţii cu putere 

termică nominală totală 

 de peste 20 MW 

 (cu excepţia instalaţiilor 

 pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase  

sau municipale) 

11,04*4 MW 
265 ore/an/4  

sdg-uri  

Energie 

electrica 

Generatoa 

re Diesel  

de Rezervă  

U1 

-coș  

SDG 1 

- coș  

SDG 2 

-coș  

SDG 3 

-coș  

SDG4 

  

 

 

 

 

COȘ  1 

 

 

COȘ  2 

 

COȘ  3 

 

COȘ 4 
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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) 

2,07*2 MW 
59 ore/an/ 

2 EPS 

Energie 

electrică 

Generatoa 

re Diesel  

de Avarie 

 (EPS U1) 

-coș EPS1 

-coș EPS2 

 

 

 

 

 

COȘ  1 

COȘ  2 

 

Arderea combustibililor 

 în instalaţii cu putere 

termică nominală totală 

 de peste 20 MW 

 (cu excepţia instalaţiilor 

 pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase  

sau municipale) 

0,76 MW 5,7 ore/an 
Energie 

electrică 

Cladire 

 SPAI 

Motopom 

pă sistem  

apă de  

stins  

incendiu 

-coș cladire 

SPAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COȘ  1 

 

 

 Arderea combustibililor 

 în instalaţii cu putere 

termică nominală totală 

 de peste 20 MW 

 (cu excepţia instalaţiilor 

 pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase  

sau municipale) 

18,354*2 MW 
54,5 ore/an/2 

SDG-uri 

Energie 

electrică 

SDG U2 - 

Generatoa 

re Diesel  

de Rezervă  

U2 

-coș  

SDG 1 

- coș  

SDG 2 

 

 

 

 

 

 

 

COȘ  1 

 

COȘ  2 

 

Arderea combustibililor 

 în instalaţii cu putere 

termică nominală totală 

 de peste 20 MW  

(cu excepţia instalaţiilor 

 pentru incinerarea 

deşeurilor periculoase 

 sau municipale) 

1,88*2 MW 
40 ore/an/ 

2 EPS 
 

Generatoare 

Diesel de  

Avarie U2 

-coș EPS1 

-coș EPS2 

 

 

 

COȘ  1 

COȘ  2 
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Arderea combustibililor în  

instalaţii cu putere termică  

nominală totală de peste 20 

MW  (cu excepţia instalaţiilor 

pentru incinerarea deşeurilor 

periculoase sau municipale) 

Motorina  Arderea  

combustibililor 

CO2 

CLU(combustibil lichid 

uşor) 

Arderea  

combustibililor 

CO2 

 

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 Agenţia 

Naţională 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 aprobate de Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 privind 

monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 

2003/87/CE.   

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 Agenţia Naţională 

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, până la data de 31 martie a 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, 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 competentă 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, 
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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 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 competentă 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.  

 

Preşedinte, 

Mihail FÂCĂ 

 

 

 

 

              Director, 

 

Hortensia DUMITRIU 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

 

     Nicoleta ROȘU 

 

 

  

 

 

 

Întocmit, 

 

       Reta MATEI 

 

 


