
 
B-dul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti   Tel: 004 021 408 95 10, Fax: 004 021 311 60 45, www.mmediu.ro 

 
  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE NR.  201/18.12.2013 

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) SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC 

OLTENIA SA – Sucursala Electrocentrale 

Craiova II                                                                                                                                                                                                                                                             

Forma de organizare a societăţii Societate pe acțiuni 

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului 
J16/588/ 03.04.2013 

Cod Unic Înregistrare 31454260 

Cont bancar  

Banca BRD SUCURSALA  CRAIOVA 

Adresa 

sediului 

social 

Strada, numărul Bariera Vâlcii, nr. 195 

Localitatea Craiova 

Judeţul Dolj 

Codul poştal 200717 
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A.1.2 DATE DE IDENTIFICARE ALE INSTALAŢIEI/INSTALAŢIILOR ŞI ALE 

AMPLASAMENTULUI 

 

Numele instalaţiei/instalaţiilor Sucursala Electrocentrale Craiova II 

Activitatea principală a instalaţiei 
Producerea energiei electrice și termice în 

regim de cogenerare 

Categoria de activitate/activităţi 

din anexa nr. 1 

Arderea combustibililor în instalații cu putere 

termică nominală totală de peste 20 MW (cu 

excepția instalațiilor pentru incinerarea 

deșeurilor 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, 4030 

 

 

 
3511, 3530 

Codul de identificare al instalaţiei 

din Registrul Unic Consolidat al 

Uniunii Europene  

RO 3 

Punctul de lucru (amplasament) Sucursala Electrocentrale Craiova II 

Adresa 

amplasamentului 

Strada, 

număr 
Bariera Vâlcii, nr. 195 

Localitate Craiova 

Judeţ Dolj 

Cod poştal 200717 

 

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 

Decizie de 

emitere 

autorizație 

integrată de 

mediu nr. 

12601/12.12

.2013  

12.12.2013 APM Dolj  
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Autorizație de 

Mediu 
- - - - 

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 

Nr. 201 18 12 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.  

 

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

AUTORIZATE 

Sucursala Electrocentrale Craiova II este amplasată în zona de NE a municipiului 

Craiova la aproximativ 1 km distanță de pasajul de cale ferată inferior, între strada 

Bariera Vâlcii și linia de cale ferată curentă Craiova – Filiași. 

 

SE Craiova II ocupă o suprafață de cca. 433737 mp. Suprafața totală a incintei S.E. 

Craiova II este organizată astfel: 

- suprafața construită: 218635 mp; 
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- rețele de distribuție: 17293 mp; 

- drumuri și căi de acces: 86277 mp; 

- suprafața liberă (zonă verde): 111522 mp; 

Vecinătăți: Nord - platforma construcții montaj și fosta fermă Avicola Simnic; 

Est - strada Bariera Vâlcii; Sud - locuințe particulare. 
 

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

(FIŞA DE PREZENTARE) 

Sucursala Electrocentrale Craiova are în componenţă următoarele surse de emisii de 

gaze cu efect de seră: 

 2 cazane energetice de 525 t/h, pe cărbune cu suport de gaze naturale sau 

păcură, cu o putere termică de 473 MWt fiecare – IMA1; 

 2 cazane de abur industrial de 100 t/h (CR3, CR4) pe cărbune cu suport de 

păcură, cu o putere termică de 72 MWt fiecare – fac parte din IMA2; 

 2 cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (CAF3, CAF4) pe cărbune cu suport 

de păcură, cu o putere termică de 116 MWt fiecare - fac parte din IMA2; 

 2 cazane de abur industrial de 30 t/h (CR1, CR2) pe păcură, cu o putere 

termică de 21,2 MWt fiecare; 

 1 grup electrogen de intervenţie HANNOVER 7M seria G 05169 pe 

motorină. 

Pentru cele 2 cazane de apa fierbinte cu o putere termică de 116 MWt fiecare (CAF1, 

CAF2) care formau IMA3 respectiv IMA 4, cu funcționare pe păcură, s-au solicitat și 

obținut de la Agenția pentru Protecția Mediului obligațiile de mediu la încetarea 

activității și dezafectare. 

SE Craiova II livrează în condiţii economice următoarele produse: 

 energie electrică – 240 - 300 MW/h; 

 energie termică sub formă de apă fierbinte pentru consumatorii urbani şi 

industriali – max. 330 Gcal/h; 

 energie termică sub formă de apă fierbinte supraîncălzită – max. 45 Gcal/h; 

 apă dedurizată pentru adaos în reţeaua de termoficare – max. 300 t/h. 

Combustibilul necesar arderii: Se utilizează combustibil solid (lignit) cu suport de 

păcură sau gaze naturale. 

Alimentarea cu cărbune 

Cărbunele, adus cu navete speciale CFR de la minele din bazinul Olteniei, este 

descărcat, preluat de maşini speciale, concasat şi apoi transportat cu ajutorul benzilor 

transportoare fie la buncărele morilor celor 6 cazane, fie la depozitul de cărbune. Din 

buncăre, cărbunele este preluat de benzi şi transportat la morile de tip ventilator cu 

ciocane, unde este măcinat, uscat şi încălzit în acelaşi timp. Amestecul de cărbune şi 

aer preîncălzit este transportat la arzătoarele cazanelor, unde are loc arderea.   

Pentru asigurarea unui stoc de cărbune este prevăzut un depozit format din 3 stive cu o 

capacitate de 550.000 t. Depozitul de cărbune este prevăzut cu drenaje şi rigole de 

scurgere care preiau apele pluviale. 
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Alimentarea cu păcură şi gospodăria de păcură 

Păcura este adusă în vagoane cisternă la rampa de desacărcare păcură din cadrul 

gospodăriei de păcură. Păcura este depozitată în 2 rezervoare supraterane, prevăzute 

cu cuve de retenţie pentru reţinerea eventualelor scăpări. Dacă apar spărturi mai mari 

există posibilitatea de transvazare într-un alt rezervor. 

În gospodăria de păcură se utilizează abur pentru încălzirea cisternelor şi menţinerea 

temperaturii păcurei în rezervoare. Condensul rezultat, impurificat cu păcură şi apa 

rezultată din spălările de pe platforme, este trimisă într-un separator. Separarea se 

realizează gravitaţional, pe la partea superioară păcura care este trimisă în rezervorul 

de păcură, iar pe la partea inferioară apa convenţional curată trimisă la pompele 

Bagger pentru amestec cu cenuşa. 

În prezent păcura se foloseşte foarte rar la grupurile energetice în situaţii accidentale. 

Păcura se utilizează ca suport (cu pondere de aproximativ 5%) la cazanele CR3, CR4, 

CAF3, CAF4 şi combustibil principal pentru cazanele CR1, CR2. 

Alimentarea cu gaze naturale 

Gazele naturale sunt asigurate prin SRM (staţie reducere-măsură). Sunt utilizate ca 

suport numai la grupurile energetice nr. 1 şi 2. 

Aerul necesar arderii 

Aerul este preluat de ventilatoarele de aer din interiorul sau exteriorul clădirii în care 

se află cazanele de abur şi introdus în arzătoarele cazanului odată cu combustibilul. 

Aerul refulat de ventilatoarele de aer trece prin preîncălzitoarele de aer cu abur, apoi 

prin preîncălzitoarele de aer rotativ (PAR). 

Grup electrogen de intervenţie tip HANOVER 7 M 

Putere = 650 KVA 

Motor: Diesel în 4 timpi 

Amplasare: sala maşini bloc energetic nr. 1 cu coşul de evacuare în afara sălii 

maşinilor. 

Este utilizat pentru alimentarea consumatorilor vitali (blocul energetic nr.1 şi 2) în 

situaţia în care se produce o avarie la staţiile de 0,4 KV şi nu mai este tensiune de 

alimentare. Grupul diesel funcționează cu motorină și se porneşte săptămânal pentru 

10 minute, în gol, pentru verificarea stării de funcţionare. 

Gazele de ardere 
În focar are loc procesul de reacţie între aerul de ardere şi combustibil, cu formare de 

gaze de ardere la temperatură ridicată. Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă se 

face prin instalaţii de evacuare a gazelor: canale de gaze, ventilatoare, electrofiltre, 

coşuri de evacuare. 

Gazele de ardere rezultate sunt evacuate la coşurile de fum: 

- coş nr. 1 – 2 cazane energetice de 525 t/h, cu o putere termică de 473 MWt 

fiecare; 
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- coş nr. 2 – 2 cazane de abur industrial CR3 şi CR4 cu o putere termică de 72 MWt 

fiecare şi 2 cazane de apă fierbinte CAF3 şi CAF4 cu o putere termică de 116 

MWt fiecare; 

- coş nr. 3 – 2 cazane de abur industrial CR1 şi CR2 cu o putere termică de 21,2 MWt 

fiecare; 

- coş metalic – grup electrogen de intervenţie tip HANOVER 7 M. 
 

A.3.2. CATEGORIA ACTIVITĂŢII ŞI INSTALAŢIEI 

La nivelul instalației Societatea Complex Energetic Oltenia – S.E. Craiova II se 

desfășoară următoarea activitate din anexa 1: arderea combustibililor în instalații cu 

putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepția instalațiilor pentru 

incinerarea deșeurilor periculoase sau municipale). 

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 

Capacitatea 

proiectată a 

instalaţiei  

UM 

Perioada 

de 

funcţionare 

Tipul de 

produs 

Punct de 

descărcare 

a emisiilor 

Referinţa pentru 

punctul de 

descărcare a 

emisiilor 

Arderea 

combustibililor în 

instalații cu putere 

termică nominală 

totală de peste 20 MW 

(cu excepția 

instalațiilor pentru 

incinerarea deșeurilor 

periculoase sau 

municipale) 

946 MW 300 zile/an 

Energie 

electrică 

și termică 

Coș 1 -

comun 

cazanelor 

energetice 

1 și 2 

PE1 

42,4 MW 60 zile/an 
Abur 

industrial 

Coș 3 -

comun 

CAI nr. 1 

și  2 

PE3 

144 MW 90 zile/ an 
Abur 

industrial 

Coș 2 - 

CAF nr. 3 

și  4, CAI 

nr. 3 și 4 

PE2 

232 MW 120 zile/an 
Apă 

fierbinte 

Coș 2 - 

CAF nr. 3 

și  4, CAI 

nr. 3 și 4 

PE2 

650 KVA 10 zile/an 
Energie 

electrică 

Coș 

metalic 
PE4 

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 
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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. 

Arderea combustibililor în 

instalații cu putere termică 

nominală totală de peste 20 MW 

(cu excepția instalațiilor pentru 

incinerarea deșeurilor periculoase 

sau municipale) 

Cărbune (lignit) 

Gaz natural 

Păcură 

Motorină 

Arderea combustibililor CO2 

http://www.mmediu.ro/


 
B-dul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti   Tel: 004 021 408 95 10, Fax: 004 021 311 60 45, www.mmediu.ro 

 
  

 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 domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de seră pentru perioada 2013-2020.  

 

A.4.4. CERINŢE PRIVIND INFORMAREA AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI ASUPRA MODIFICĂRILOR LA NIVELUL INSTALAȚIEI 

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, 

Mihaela SMARANDACHE 

 

 

              Şef serviciu, 

              Nicoleta ROŞU 

 

 

 

  Întocmit, 

Ramona NICULESCU 

 

http://www.mmediu.ro/

