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   Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

 

 STT 
 

AUTORIZAŢIE NR. 55/.09.01.2013 

 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. CILDRO SERVICE S.R.L. 

Forma de organizare a societăţii Societate cu răspundere limitată 

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului 

J25/717/2005 

Cod Unic Înregistrare R18241141 

Cont bancar  

Banca BRD-DR. TR. SEVERIN  

Adresa 

sediului 

social 

Strada, număr Str. Traian nr. 295 

Localitate DR. TR. SEVERIN  

Judeţ MEHEDINȚI 

Cod poştal 220183 

 

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

AMPLASAMENTULUI 

Numele instalaţiei/instalaţiilor S.C. CILDRO SERVICE S.R.L. 

Activitatea principală a instalaţiei
1
 Producerea de abur și aer condiționat  

Categoria de activitate/activităţi 

din anexa nr. 1
2
 

Instalații de ardere cu o putere nominală > 

20 MW 

                                                           
1
 Exemplu: producerea clinkerului de ciment, producerea zahărului, fabricarea cauciucului sintetic, producerea energie 

termice şi electrice în sistem de cogenerare, producerea berii, fabricarea varului, producerea acidului azotic, 

fabricarea aluminiului primar, producerea sticlei, fabricarea amoniacului etc. 
2
 Se vor completa activităţile prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta procedură. 
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Codul sub care operatorul 

raportează date şi informaţii 

statistice: 

 1. Codul CAEN raportat pentru 

anul 2007, utilizând clasificarea 

CAEN rev. 1.1 
3
 

2. Codul CAEN raportat pentru 

anul 2010, utilizând clasificarea 

CAEN rev. 2 
4
 

 

 

 

4030 

 

3530 

Codul de identificare al instalaţiei 

din Registrul Unic Consolidat al 

Uniunii Europene
5
  

RO 81 

Punctul de lucru (amplasament) S.C. CILDRO SERVICE S.R.L. 

Instalaţia este producător de 

energie electrică 
6
  

NU  

Adresa amplasamentului Strada, 

număr 

Str. Traian nr. 295 

Localitate DR. TR. SEVERIN  

Judeţ MEHEDINȚI  

Cod poştal 220183 

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  

                                                           
3
  Clasificarea CAEN rev.1.1 disponibilă pe pagina de internet a Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLan

guageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC. 
4
 Clasificarea CAEN rev. 2 disponibilă pe pagina de internet a Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_REV2&StrLa

nguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC. 
5
 Nu se va completa de către operatorii care deţin instalaţii nou intrate în schema de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră, care sunt de tipul „green field” caz în care se completează de către autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului. 
6
 Se completează cu DA sau NU. Conform art. 3 lit. u) din Directiva 2009/29/CE, producător de energie electică este 

instalaţia care face obiectul schemei, care la 1 ianuarie 2005 sau după această dată a produs energie electrică în 

vederea vânzării către părţi terţe şi care nu desfăşoară nicio altă activitate prevăzută la anexa 1 în afară de «arderea 

combustibililor»”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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Situaţia 

autorizării 

din punct de 

vedere al 

protecţiei 

mediului 

Tip 

autorizaţie 

Nr. 

autoriza

ţie 

Data 

emiterii 
Emitent 

Revizuire 

(nr. și 

data) 

Autorizație 

Integrată de 

Mediu 

- - - - 

Autorizație 

de Mediu 

Nr.39 03.04.  2012 APM 

Mehedinți 

- 

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 

DA - 

*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 55 09 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 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.  
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A.3. DATE TEHNICE DESPRE AMPLASAMENTUL ŞI INSTALAŢIA/INSTALAŢIILE 

AUTORIZATE 

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

(FIŞA DE PREZENTARE) 

În cadrul societășți funcționează o centrală termică dotată cu două cazane tip HLK, 

amplasată în centrul de consum termic. Centrala termică asigură agentul termic 

necesar proceselor de producție, încalzirea spațiilor de producție și a celor 

administrative care aparțin firmelor existente de pe platforma CILDRO S.A.  

Centrala termică utilizează drept combustibil deșeurile de lemn rezultate din 

procesele tehnologice de prelucrare a lemnului de pe platformă CILDRO S.A., lobde 

cumpărate și pacură.  

Prin utilizarea cazanelor de tip HLK, centrala termică produce abur 16 bari care este 

transformat în apa supraîncalzită de 160
0
C. 

În substația termică, din agentul primar abur, se prepară agent termic. apă caldă la 

90
0
C, pentru încalzirea spațiilor administrative și apă caldă menajeră. 

Deșeurile lemnoase din secțiile de producție ale firmelor existente de pe platformă, 

sunt stocate și tocate în depozitul de tocătură, de unde se utilizează în măsura 

necesarului.  

Centrala termică este prevăzută de asemenea și cu gospodărie de păcură și o stație de 

tratare a apei pentru cazane.  

UTILAJE TEHNOLOGICE  

Centrala CTDL – combustibil mixt ( deșeuri de lemn și păcură) cuprinde: 

- două cazane HLK 7/14 to abur /h,abur 16 bar/350
0
C , funcționând cu combustibil 

mixt; focarele cazanelor sunt în depresiune; 

- generator de supraîncalzire pentru producere agent termic apă supraîncalzită de 

190
0
C pentru  firmele care produc placaj și furnir estetic ; 

- generator de apa supraîncalzită pentru producere agent termic apa supraîncalzită de 

160
0
C    pentru firma care produce mulate pentru scaune; 

- substație termică pentru prepararea apei calde menajere și a agentului termic  apă 

caldă la   90
0
C necesar pentru încalzirea spațiilor administrative;  

- stație de tratare a apei cu filtre mecanice , linie de filtrare Na cationice, Cl anionic si 

linie de degazor termic atmosferic , care asigură apa de adaos la cazane;  

- coș de fum pentru evacuarea gazelor arse de la cele doua cazane , cu h= 48 m și 

diametrul de   1,6 m;  

- dispozitiv de depoluare a gazelor de ardere de tip multiciclon; 

- gospodarie de combustibil lemnos;  

- stație de cicloane prevăzută și cu un buncar de colectare a rumegușului produs în 

urma  procesului tehnologic din cadrul firmelor de pe platformă; 
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- stație de filtre cu saci, cu rolul de a colecta praful provenit din procesele 

tehnologice; 

- tocător deșeuri lemnoase; 

Gospodaria de combustibil lemnos cuprinde : 

- depozitul de deșeuri lemnoase are o suprafață de 240 mp, este betonat, fiind dotat cu 

o macara portal de 12 to care asigură alimentarea tocatorului cu deșeuri lemnoase; 

 - tocător deșeuri lemnoase; 

Gospodaria de combustibil păcură cuprinde: 

- rampa descarcare auto; 

- casa de pompe pentru descărcare și transvazare păcură în cuvă metalică;  

- depozit de combustibil de 500 mc (2 rezervoare) protejate într-un batal de beton 

pentru reținerea păcurii în caz de avarie a unui rezervor. 

Cele două cazane au instalații de răcire purje, expandoare de purja și condensat, 

degazor atmosferic, instalații de automatizare, aparate de măsură.  

Procesul tehnologic de producere a energiei termice  

În focare are loc procesul de reacție între aerul de ardere și combustibil, cu formare 

de gaze de ardere la temperatură ridicată. Gazele de ardere sunt alcătuite dintr-un 

amestec de CO2 , PM10 ,SO2 , NOX , CO, vapori de apă.  

Gazele de ardere cedează caldura fluidului de lucru (apă și abur), reducându-și treptat 

temperatura până la temperatura de evacuare din cazan.  

Fluxul fluidului de lucru apă-abur 

La nivelul suprafețelor de schimb de căldură din cazan, o parte din energia termică 

generată la arderea combustibililor, este preluată de apă. Aburul se încalzește în 

supraîncălzitorii de abur.  

Regimul de funcționare a centralei termice este de 8ore/schimb x 3 schimburi/zi x 

335 zile/an. 

Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera se realizează prin metoda bazată pe 

calcul, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 601/2012.  
 

A.3.2. CATEGORIA ACTIVITĂŢII ŞI INSTALAŢIEI 

La nivelul instalației SC CILDRO SERVICE SRL 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. 
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A.3.3. DATE TEHNICE DESPRE FIECARE ACTIVITATE IDENTIFICATĂ DIN ANEXA NR. 1

 

 

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 

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) 

Deșeuri lemnoase 

Arderea 

combustibililor 
CO2 

Păcură 

 
                                                           
 Conform anexei nr. 1 la prezentul ordin 

Categoria de 

activitate din anexa 

nr. 1 desfăşurată în 

instalaţie 

Capacit

atea 

proiecta

tă a 

instalati

ei 

(tone/zi)  

UM 
Perioa

da de 

funcţio

nare 

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) 

22,79 
MW 

335 

zile/an 

Abur 

tehnologi

c/apă 

supra 

incalzita 

Cos nr.1 A1 
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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 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, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze 

cu efect de seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în 
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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 

 

Semnătura şi ştampila 

 

 

 

Director, 

Hortenzia DUMITRIU 

 

Semnătura şi ştampila 

 

 

 

Şef serviciu 

Nicoleta ROȘU 

 

Semnătura 

 

 

 

 Întocmit, 

Reta MATEI 

 

Semnătura  

 

  


