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Introducere
Relațiile stabilite între om și celelalte componente ale mediului (apă, aer,
sol) întotdeauna, iar mai ales în ultimul timp, au necesitat o concordanță
bine chibzuită pentru menținerea echilibrului ecologic în toate
ecosistemele existente. Intențiile exagerate de exploatare a resurselor
naturale pentru acoperirea cerințelor consumatorului – omului – au dus și
duc deseori la acțiuni nejustificate asupra mediului (directe sau
indirecte), ce provoacă consecințe
nefaste mediului, și în final, omului.
Dezvoltarea durabilă a economiei este
indisolubil legată cu valorificarea cît
mai rațională a resurselor naturale.
La moment, aproape tot necesarul de
energie este obținut prin arderea
combustibililor fosili.
Dacă pentru unele țări ce dispun de
resursele naturale enorme acest aspect
nu este atît de acut, atunci pentru
Republica Moldova, care ocupă o
suprafață mică și nu dispune de resurse
naturale valoroase în proporții mari, iar
majoritatea covîrşitoare a zăcămintelor
minerale lipsesc, această problemă
devine una naţională.
Astfel, principala soluție pentru
Republica Moldova este reducerea
consumului de combustibili fosili şi
implementarea de noi tehnologii pe
baza resurselor energetice regenerabile.
Însă, din
ultimii 25
dus lipsă
tehnologii
generare,

cauza crizei prelungite în
de ani, sectorul energetic a
de investiții majore în
noi mai eficiente de
transport și distribuție a
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energiei, iar resursele regenerabile de energie nu au fost promovate la
nivelul necesar. Astfel, Republica Moldova a rămas cu același sector
energetic pe care la moștenit de la fosta URSS, care este deja uzat și fizic
și moral.
În afară de faptul că sectorul este cel mai mare consumator de resurse
naturale fosile, acesta este și principala sursă de poluare a mediului cu
substanțe nocive și cu gaze cu efect de seră. Gazele cu efect de seră sunt
principalul motiv al schimbărilor climatice, tot mai pronunțate în ultimul
timp.
Schimbările climatice se manifestă prin creșterea frecvenței fenomenelor
naturale extreme, cum ar fi seceta, inundațiile, lipsa precipitațiilor,
temperaturi ridicate în perioada de iarnă, furtuni, grindină etc. Iar
rezultatul acestor fenomene sunt:
• probleme legate de disponibilitatea apei;
• dispariția ghețarilor și creșterea nivelului mărilor;
• modificarea sau dispariția unei părți a faunei și a florei;
• boli vegetale și infestări parazitare;
• penurii alimentare și de apă dulce;
• migrația populațiilor.
O oportunitate de pentru rezolvarea problemelor legate de valorificarea
rațională a resurselor energetice fosile, implementarea resurselor
energetice regenerabile, atragerea investițiilor în sectorul energetic,
precum și contribuirea pe plan global la diminuarea efectului de
schimbare a climei este mecanismul Convenției-cadru a Organizației
Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CCONUSC) numit
Acțiunile de atenuare adecvate la nivel național (în engleză National
Appropriate Mitigation Action, prescurtat NAMA).
În lucrare dată se va aborda problema schimbărilor climatice, starea
sectorului energetic al Republicii Moldova, se vor prezenta metodologii
de calcul a emisiilor și reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră, și
de determinare a principalelor indicatori de eficiență economică a
proiectelor de tip NAMA.
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Abrevieri și acronime
Explicația

Abrevierea sau
acronimul
CCONUSC

Conventia - cadru a Natiunilor Unite privind
Schimbarile Climatice

CDM

Mecanismul dezvoltării nepoluante

COP

Conferința Părților (Conference of Parties)

GEF

Fondul Global de Mediu (Global Environmental
Facility)

CE

Centrală electrică

CET

Centrale electrice de termoficare

CT

Centrală termice

CTE

Centrală termoelectrică

CHE

Centrală hidroelectrică

GES

Gaze cu efect de seră

Ghid IPCC

Ghidul Panelului Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on
National GHG Inventories 2006)

JIM

Mecanismul implementării în comun

IET

Mecanismul comercializării emisiilor

NAMA

Acțiuni de atenuare adecvate la nivel național

SACET

Sistemul de alimentare centralizată cu energie
termică

SAEE

Sistemul de alimentare cu energie electrică

t.c.c.

Tone combustibil convențional
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1. COMBATEREA FENOMENULUI SCHIMBĂRII CLIMEI
1.1. Problema schimbării climei – o problemă globală
Fenomenul schimbării climei face parte din numărul celor mai acute şi
actuale probleme ale omenirii, întrucît atît sistemul natural cat și cel
socio-economic sunt sensibile la schimbarea climei, iar amploarea și
viteza prognozate pentru acestea vor avea un impact semnificativ, care
va amenință durabilitatea acestor sisteme. Dacă pronosticurile actuale se
vor dovedi corecte, schimbările climei în secolul acesta vor fi mai mari
decât orice alte schimbări de la răsăritul civilizaţiei umane.
Fenomenul schimbării climei se datorează creșterii concentraţiei așa
numitor gaze cu efect de seră (GES) în atmosfera.
„Gazele cu efect de seră" reprezintă gazele, din componența atmosferei,
care dispun de o structură chimică propice absorbţiei radiaţiei infraroşii,
prevenind, cel puţin temporar, dispersarea acesteia în spaţiu. În mod
natural, din atmosferă fac parte următoarele gaze cu efect de seră: vapori
de apă H2O, dioxidul de carbon CO2, metanul CH4 şi protoxidul de azot
N2O.
Atmosfera reprezintă un strat protector care menține condițiile necesare
pentru existența vieții pe Pămînt. Pe lîngă menținerea temperaturii,
atmosfera joacă și rolul unui scut ce reflectă razele infraroșii ucigătoare
pentru viața pe Pămînt.
Compoziția atmosferei (uscată) este reprezentată de 78,2 % azot (N2),
20,5 oxigen (O2), 0,92 % argon (Ar), 0,02 % dioxid de carbon (CO 2) și
0,36 % alte gaze, printre care neon (Ne), heliu (He), metan (CH 4),
cripton (Kr), hidrogen (H 2). Conținutul vaporii de apa (H2O) variază
intre 0 si 2%.
Datorită efectului de seră natural al atmosferei planetei Pămînt, aceasta
își reglează temperatura de sine stătător, astfel asigurînd o temperatură
propice vieții pe planeta noastră.
Spectrul luminii solare (toate formele de energie care ajung pe Pământ
de la Soare) este compus din lumina vizibilă, radiaţiile infraroşii
(percepute de noi, oamenii drept căldură), razele gama, razele X şi
radiaţiile ultraviolete.
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Din radiația solară totală ce ajunge la straturile exterioare ale atmosferei,
aproximativ 75 % trece prin atmosferă, iar restul de 25 % este reflectată
de nouri, de vaporii de apa si alte particulele din atmosferă. Din cele 75
% ce trec prin atmosferă, cca 20 % sunt absorbite de atmosferă, iar 55 %,
în majoritate lumină vizibilă, ajung la suprafața terestră.
Aproximativ 15 % din radiația solară care atinge suprafața terestră este
reflectata, în special de suprafeţe reflectorizante precum straturile de
zăpadă, gheaţa sau nisipurile deşerturilor, înapoi în spațiul cosmic.
Restul este absorbit de atmosferă, de sol și de oceane (cca 85 %).
Suprafața Terrei se încălzește, și ca rezultat, emite raze radiație sub
formă de radiaţie infraroşie (cu o lungime de undă mai mare decât cea a
luminii vizibile). O parte din această radiație este emisă în spațiul
cosmic, însă majoritatea acestei rămîne în atmosferă din cauza așa
numitor „gaze cu efect de seră”, care formează strat reflectorizant cu o
înălțime de pînă la 100 km și nu permit evacuarea acestei radiații în
spațiul cosmic. Dacă, să analizăm importanța efectului de seră și să dăm
un verdict acestui fenomen, trebuie de avut în vedere că în urma acestui
fenomen, are loc încălzirea
atmosferei, ceea ce permite să
fie menținută în mod natural
temperatura medie globala de
15 oC. Însă GES sunt
esenţiale,
deoarece
ele
acţionează ca o cuvertură în
jurul Pământului. În lipsa
aceste cuverturi „echilibrul
termic” al atmosferei s-ar fi
stabilit la – 18 oC, ceea ce ar
crea condiții mai severe
pentru viață.
Figura 1.1. Efectul de seră
Omul prin activitatea sa duce
la modificarea concentrației gazelor cu efect de seră din atmosferă,
respectiv și la un dezechilibru termic al Terrei. Odată ce concentrația
gazelor cu efect de seră crește, cantitatea absorbită de căldură, rezultată
în urma iradierii infraroșii a Terrei, de către atmosferă la fel crește.
Astfel, echilibrul termic se va stabili la o temperatură mai înaltă.
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În parcursul secolelor XIX – XX concentrația dioxidului de carbon din
atmosferă a crescut cu 100 %, a metanului cu 145%, iar a protoxidului de
azot cu 15%. GES în exces măresc cantitatea de radiaţie absorbită de
atmosferă şi treptat, are loc încălzirea planetei. În rezultat, începând cu
anii 1850, temperatura medie a atmosferei a crescut cu jumătate de grad.
Dacă emisiile continuă să crească în acelaşi ritm, este aproape sigur că
nivelul gazelor cu efect de seră din atmosferă se va dubla sau chiar tripla
în comparaţie cu cel din perioada secolelor XIX – XX.
Modelele computerizate ale evoluției climei estimează că temperatura
globală medie va creşte cu 1,4 – 5,8°C până în anul 2100. Aceasta ar
duce la consecinţe periculoase – nivelul mării ar putea creşte cu 9 – 88
cm, înecând zonele de coastă ale continentelor, insulele mici, făcând mai
frecvente şi mai severe cataclismele meteorologice.
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Figura 1.2. Evoluția temperaturii medii anuale în Republica Moldova
1.2. Combaterea fenomenului schimbării climei
Provocarea majoră a politicii internaționale privind clima este de a
reduce emisiile de gaze cu efect de seră la un nivel compatibil cu
obiectivul de 2 ° C. Acest obiectiv necesită emisiile globale să atingă
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nivelul de vîrf anterior anului 2020 și să constituie aproximativ de 44 Gt
CO2e.
Pentru a preîntâmpina sau a minimaliza impactul negativ asupra planetei
cauzat de schimbarea climei nu există altă variantă decât cea de a uni
eforturile comunității internaționale, în special a țărilor înalt dezvoltate.
Anume acestor țări le aparţine cea mai mare parte a emisiilor de gaze cu
efect de seră înregistrate în ultimul secol, iar cel mai mare potențial de
reducere există în țările în curs de dezvoltare, unde cu eforturi mai mici
se poate de obținut un efect mai mare.
Conform raportului Stern, publicat de guvernul Regatului Unit în 2006,
lupta împotriva încălzirii globale ar costa în jur de 1 % din PIB-ul
mondial în fiecare an.
20 %
5%
1%
Măsuri
Lipsa de Lipsa de
acțiune
acțiune împotriva
(scenariul (scenariul încălzirii
globale
optimist) pisimist)

Astfel, ar fi nevoie doar de o
mică parte a PIB-ului
mondial pentru a investi
într-o economie cu emisii
scăzute de carbon. În
schimb, s-ar genera beneficii
la nivelul sănătății, o
siguranță energetică sporită
și ar reduce alte daune.

Primul act politic prin care
comunitatea internațională
nu doar că a recunoscut
gravitatea
problemei
schimbării climei, dar și și-au asumat angajamente în combaterea acestui
fenomen, a fost Convenția - cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările
Climatice (CCONUSC), care a fost finalizat la Summit-ul Pamîntului de
la Rio de Janeiro în iunie 1992 de către 189 de state prezente.
Figura 1.3. Costul anual al măsurilor de
combatere/lipsei de acțiuni raportat la
PIB-ul Mondial.

Convenția furnizează un cadru legal internațional și un set de principii
acceptabil pentru aproape toate țările implicate. CCONUSC a intrat în
vigoare în martie 1994. Ea include 189 țări și grupuri de țări (Uniunea
Europeană) semnatare, numite „Părți ale Convenției”, care se întrunesc
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anual la așa-numitele „Conferințe ale părților semnatare” (COPs) pentru
a analiza stadiul implementării Convenției.
Țările semnatare ale Convenției au fost divizate în două anexe:
Anexa I, care includea țările industrializate și înalt industrializate, și
Anexa II, care includea țările cu economie în tranziție și cele în curs
de dezvoltare.
Statutul CCONUSC presupune posibilitatea adăugării a așa-numitelor
protocoluri a preciza obiectivele de reducere sau masuri speciale pentru
reducerea emisiilor de GES.
Conform articolul 2 al CCONUSC stabilește obiectivul general al
Convenției – de a stabiliza concentrațiile de gaze cu efect de seră în
atmosferă la un nivel care să prevină impactul antropogen periculos
asupra sistemului climatic.
Părțile CCONUSC și-au propus:





Să dezvolte sistemele naționale de inventariere și să le pună la
dispoziția Conferinței Părților;
să elaboreze și să facă publice programele naționale sau
regionale de prevenire și combatere a schimbărilor climatice;
să promoveze și să coopereze în dezvoltarea, aplicarea și
difuzarea problematicii de schimbări climatice;
să coopereze în pregătirea pentru adaptarea la impactul
schimbărilor climatice.

CCONUSC îndeamnă țările dezvoltate să adopte politici și măsuri care
să conducă la modificarea tendințelor pe termen lung în ceea ce privește
emisiile antropogene de GES.
Convenția stabilește, de asemenea, responsabilitățile financiare ale țărilor
din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru
asistarea țărilor în curs de dezvoltare în respectarea obligațiilor din
cadrul CCONUSC și sprijinirea țărilor vulnerabile în mod deosebit, în
adaptarea la schimbările climatice. Organismul central înființat în cadrul
CCONUSC este Conferința Părților (Conference of Parties – COP), care
se întrunește anual.
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De asemenea CCONUSC a instituit un mecanism pentru asigurarea
resurselor financiare pe o bază concesională sau de granturi, inclusiv
pentru transferul de tehnologii. Fondul Global de Mediu (“Global
Environmental Facility” - GEF), găzduit de Banca Mondială și
supervizat în comun cu Programul de mediu al Națiunilor Unite a fost
acceptat ca agenție interimară.
1.3. Protocolul de la Kyoto
În cadrul primei Conferințe ale Părților, de la Berlin, 1995, s-a constatat
că angajamentele prevăzute de CCONUSC pentru Părțile din Anexa I, nu
sunt suficiente pentru atingerea scopurilor puse în combaterea
fenomenului schimbărilor climatice. În rezultatul acestei constatări s-au
lansat negocieri privind niște angajamente mai stricte și detaliate pentru
aceste țări.
Ca rezultat al acestor negocieri, peste doi ani, în decembrie 1997, în
cadrul COP 3 la Kyoto, Japonia, a fost adoptat așa numitul „Protocol de
la Kyoto”.
Conferința de la Kyoto a avut cel mai mare impact asupra problematicii
schimbării climei de după Summit-ul Pamîntului de la Rio de Janeiro.
Înființat in
Protocolul de la Kyoto a fost semnat de 161 de țări. Acest protocol se
referea la respectarea angajamentelor de limitare cantitativă a reducerilor
de emisii GES 1 față de nivelul anului 19902, pentru așa numita perioadă
obligatorie 2008 – 2012.
Protocolul a fost propus pentru semnare la sediul Organizației Națiunilor
Unite din New York, la 16 martie 1998. După semnare acesta urma să fie
acceptat, aprobat sau ratificat statele și comunitățile de state care sunt
Părți ale Convenției. Protocolul urma să intre în vigoare din momentul în

Nivelul țintă al emisiilor GES pentru anul 2012 era cu 5,2 % mai mic față de
nivelul emisiilor înregistrat în 1990.
2
Pentru un șir de țări anul de referință nu era 1990, ci un alt an: pentru Slovenia
1986; Ungaria 1987; Bulgaria și Polonia 1988; România 1989.
1
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care el era să fie ratificat de cel puțin 55 de sate, responsabile, per
ansamblu, pentru 55 % din emisiile totale de GES (1990).
Această condiție a fost îndeplinită grație ratificării Protocolului de către
Federație Rusă în noiembrie 2004. În acest context, trebuie menționat că,
statele unite deși semnase acest protocol, s-au retras în 2001.Astfel
Protocolul a intrat în vigoare la date de 16 februarie 2005.
Anexa A a Protocolului specifica gazele cu efect de sera și sursele lor, iar
Anexa B – angajamentele numerice de reducere a emisiilor GES.
În calitate de instrumente pentru atingerea obiectivelor de reducere a
emisiilor GES, Protocolul stabilea trei mecanisme flexibile:
1. Mecanismul implementării în comun (JIM).
2. Mecanismul dezvoltării nepoluante (CDM).
3. Mecanismul comercializării emisiilor (IET).
Mecanismele flexibile au drept scop să asiste țările din Anexa I în
atingerea obiectivelor, permițînd reducerea emisiilor acolo unde aceasta
se poate de realizat cu cel mai mic cost posibil.
Proiectele de tip JIM și CDM au fost create pentru a oferi guvernelor
posibilitatea de reduce emisiile GES prin implementarea proiectelor pe
teritoriul altor țări, denumite Țări Gazdă.
Proiectele JIM pot fi implementate de către țările ce au angajamente de
reducere a emisiilor GES conform Protocolului de la Kyoto pe teritoriul
altor țări ce fac parte la fel din anexa I.
Proiectele CDM urmează a fi implementate pe teritoriul țărilor în curs de
dezvoltare și tranziție, care nu angajamente de reducere a emisiilor GES.
Acest mecanism încurajează guvernele și companiile din statele
dezvoltate să investească în proiectele desfășurate în țările în curs de
dezvoltare și tranziție, cu scopul reducerii sau evitării creșterii emisiilor
GES.
Al treilea mecanism (IET) permite comercializarea cotelor de emisii
între țările ce fac parte din anexa I a Convenției.
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1.4. Perioada Post-Kyoto
Rapoartele ştiinţifice ulterioare au arătat că pentru atingerea obiectivelor
prevăzute de CCONUSC sunt necesare acţiuni mult mai ferme din partea
tuturor ţărilor, inclusiv din partea ţărilor în curs de dezvoltare, astfel ca la
nivel global să se înregistreze o scădere a emisiilor de gaze cu efect de
seră de cel puţin 50% la nivelul anului 2050 comparativ cu nivelul de
emisii din anul 1990.
În cadrul COP 16 care s-a desfășurat la Cancun, Mexica, în perioada 29
noiembrie – 9 decembrie 2010, a fost adoptat așa numitul „Acord de la
Cancun” care prevedea:
•

continuarea negocierilor, Părțile reunite la Protocolul de la
Kyoto, cu scopul de a duce la bun sfîrșit promisiunile și de a se
asigura că nu există timpi morți între prima și a doua perioada de
promisiuni prevăzute în tratat.

•

necesitatea elaborării Planurilor și Strategiilor Naționale de
Dezvoltare cu Emisii Reduse de către guvernele Părților;

•

întreprinderea de către ţările în curs de dezvoltare a unor acțiuni
de atenuare adecvate la nivel național (NAMA).

•

Un total de 30 miliarde de dolari finanțare din partea țărilor
industrializate pentru sprijinirea acțiunilor climatice în țările din
lumea a treia pînă în 2012 cu prevederea de a ridica la 100
miliarde de dolari finanțările pe termen lung pînă în 2020.

La COP 16 s-a decis înființarea unui registru pentru proiectele NAMA.
La COP 17 de la Durban, Africa de Sud (28 noiembrie – 11 decembrie),
părțile au decis să adopte un acord universal clima până în 2015, cu
funcționare în cadrul așa numitului „Grup de lucru Ad-Hoc” a Platformei
Durban. Părțile au convenit, de asemenea, la o a doua perioadă de
angajament a Protocolului de la Kyoto începînd cu 1 ianuarie 2013. A
fost adoptat un cadru avansat pentru raportarea reducerilor de emisii atît
pentru țări dezvoltate, cît și pentru cele în curs de dezvoltare, de
asemenea, au fost luate responsabilități diferențiate pentru cele două
categorii de țări reieșind din aportul acestora la generarea emisiilor GES.

14 din 142

Ghid pentru determinarea emisiilor și reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare

În perioada 26 noiembrie – 8 decembrie 2012, la Doha, în Quatar, s-a
desfășurat COP 18 cu scopul:
 finalizării discuţiilor pe textul amendamentelor Protocolului de la
Kyoto şi al adoptării acestora, pentru a face posibilă începerea celei
de a doua perioade de angajament la 1 ianuarie 2013;
 demarării discuţiilor şi înregistrării de progrese demonstrabile sub
Platforma Durban (ADP) pentru un nou acord obligatoriu din punct
de vedere juridic pentru perioada post 2020;
 operaţionalizării instituţiilor-cheie şi proceselor necesare pentru a
promova punerea în aplicare a Convenţiei.
Cu acest prilej a fost adoptat „Amendamentul Doha al Protocolului de
la Kyoto”, care includea 3:
 noi angajamente pentru părţile din anexa I pentru perioada 1
ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020;
 amendamente la câteva articole ale Protocolului Kyoto.
Conform amendamentului de la Doha, Părţile s-au angajat să reducă
emisiile GES cu minim 18% sub nivelurile din 1990 în această a doua
perioadă de angajare7. La lista de GES s-a adăugat, după intrarea în
vigoare a amendamentului de la Doha, triflourura de azot (NF3)4.
În cadrul ultimei Conferințe a Părților COP 21 ce a avut loc la Paris în
perioada 30 noiembrie – 11 decembrie 2015, a fost semnat „Acordul de
la Paris” de către cele 195 de state participante. Conform acestui acord
Părțile vor continua să depună eforturi și după anul 2020 pentru a evita
creșterea temperaturii medii globale peste 2 oC. În aceste scopuri va fi
creat un fond de 100 miliarde USD pentru finanțarea statelor în curs de
dezvoltare pentru implementarea măsurilor de modernizare a economiei,
și ca rezultat reducerea emisiilor GES pe teritoriul acestora. S-a propus
un ciclu de cinci ani pentru verificarea angajamentelor naționale de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
3

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2012/12/20121217%201140%20AM/CN.718.2012.pdf
4
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A fost făcută înțelegerea ca țările din anexa I a Protocolului de la Kyoto
trebuie să continue eforturile pentru reducerea emisiilor GES și fiecare
din Părți să determine propriile ținte de limitare sau reducere a emisiilor
GES pe plan național în dependență de condițiile și prerogativele
economiilor naționale. Părțile, în orice moment de timp, pot să modifice
sau să corecteze țintele de limitare sau reducere a emisiilor GES asumate
anterior.
1.5. Sursele principale ale gazelor cu efect de seră
Gazele cu efect de seră pot fi divizate în două grupe:



cu efect direct: dioxid de carbon CO2, metan CH4, protoxid de azot
N2O, hidrofluorocarburi HFC, perfluorocarburi PFC-uri,
hexaflorură de sulf SF6 şi trifluorura de azot NF3;
cu efect indirect: oxid de carbon CO, oxizi de azot NOx, Compuşi
Organici Volatile Non-Metan NMVOC şi dioxidul de sulf SO2.

Protocolul de la Kyoto a stabilit doar șase gaze cu efect direct de seră, a
căror emitere ar trebui să fie redusă: dioxid de carbon CO2, metan CH4,
protoxid de azot N2O, hidrofluorocarburi HFC, perfluorocarburi PFC,
hexaflorură de sulf SF6.
Mai tîrziu, la lista de gaze cu efect de seră, după intrarea în vigoare a
amendamentului de la Doha, s-a adăugat și trifluorura de azot (NF3).
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul GES, conform Protocolului de
la Kyoto. Adesea este exprimat doar prin carbonul conţinut: 1 tonă
carbon pur corespunde cu 3,67 tone CO2.
Prin schimbul natural dintre atmosferă, biosferă şi oceane anual sunt
absorbite circa 11 miliarde de tone de CO2, ceea ce reprezintă circa
jumătate din emisiile antropice actuale.
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Figura 1.4. Ponderea gazelor cu efect de seră în Republica Moldova,
1990 și, respective, 2010
Dioxidul de carbon a fost acceptat drept referinţă pentru evaluarea
impactului de încălzire globală a altor gaze cu efect de seră. Astfel,
coeficientul încălzirii globale pentru dioxid de carbon este unu, iar
pentru celelalte gaze coeficientul încălzirii globale reprezintă raportul
dintre efectul de încălzire globală al acestora și cel al dioxidului de
carbon. Coeficienții încălzirii globale pentru GES sunt prezentate în
tabelul A1.1. din Anexa 1.
Sursele antropogene principale a dioxidului de carbon CO2 includ:





Procesele de ardere a combustibililor fosili, biomasei şi a
deşeurilor;
producerea cimentului;
silvicultura;
activităţile agricole.

Arderea combustibililor încarcă atmosfera cu 25 mlrd. tone de CO 2/an.
Metanul (CH4) creează un efect de seră mult mai pronunţat decît
dioxidul de carbon. Coeficientul încălzirii globale a metanului constituie
23, ceea ce înseamnă că o tonă de metan echivalează cu 23 tone de CO2.
Sursele antropogene ale emisiilor de metan CH4 sunt:


arderea combustibililor fosili și regenerabili;
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descompunerile anaerobice ale substanţelor organice;
plantaţiile de orez;
scurgerile din gazoducte şi depozite de gaze naturale;
descompunerile materialelor fecale ale oamenilor şi animalelor;
fermentarea intestinală şi emisiile de gaze din organism.

Protoxidul de azot (N 2O) se emană la producerea şi utilizarea
îngrăşămintelor, la prelucrarea solului, în industria chimică. Coeficientul
încălzirii globale al N2O este egal 296 tone de CO2.
Sursele antropogene ale emisiilor de protoxid de azot N2O sunt:







arderea combustibililor fosili;
arderea biomasei;
producerea acidului nitros;
producerea nailonului;
utilizarea îngrăşămintelor minerale bazate pe nitrogen;
descompunerile materialelor fecale.

Hidrofluorocarburile (HFC) se utilizează preponderent în sistemele de
răcire. Ele au fost propuse pentru a substitui substanţele ce distrug stratul
de ozon. Coeficientul încălzirii globale al CHF3 este de pînă la 12 000 ori
mai mare decât al CO2.
Perfluorocarburile (PFC) sunt emise în atmosferă la producerea de
aluminiu, a dizolvanţilor, în industria electronică.
Sursele emisiilor de perfluorocarburi includ:









produse cosmetice și de igienă;
spray-ul de vopsit,
instalații frigorifice și condiționarea a aerului;
stingătoarele de foc;
zugrăveala;
industria textilă;
procesele de ardere;
reziduurile de la oameni si animale.

Hexaflorură de sulf (SF4) este gaz, în exclusivitate produs de activitatea
umană, gaz cu calităţi electroizolante deosebite, cunoscut în domeniul
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electroenergeticii ca "elegaz-ul". Pentru un şir de tipuri de întreruptoare
în instalaţiile de medie şi înaltă tensiune, SF 4 este utilizat ca gaz
electroizolant.
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În figura 1.5 este prezentată ponderea emisiilor GES pe ramurile
economiei ale Republicii Moldova
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Figura 1.5. Ponderea emisiilor GES pe ramurile economiei în perioada
1990 – 2010, Mt CO2 e.
Din diagramă se observă clar că principala sursă a emisiilor de gaze cu
efect de seră în Republica Moldova este sectorul energetic. În capitolul
următor se va analiza situația existentă în sectorul Energetic al Republicii
Moldova.
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2. SECTORUL ENERGETIC DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Contextul general din sectorul energetic
Sectorul energetic joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a
economiei mondiale. Acest sector stă la baza a tuturor ramurilor
economiei a oricărui stat: industrie, agricultură, transport, etc.
Astfel, securitatea energetică este principala condiție pentru securitatea
națională și o economie modernă. Acest aspect reprezintă o problemă
extrem de stringentă pentru Republica Moldova care nu dispune de
resurse energetice proprii suficiente.
În plus, sistemul energetic al Republicii Moldova, moștenit de la fosta
URSS, este uzat moral și fizic. Sistemul existent este dependent de
resursele energetice de import: gaze naturale și energie electrică, iar pe
parcursul ultimilor 25 de ani a dus lipsa de investiții capitale, necesare
pentru modernizare. Aceasta cauzează un consum nerațional al resurselor
energetice primare și al energiei finale. Eficiența energetică scăzut se
răsfrînge negativ asupra competitivității economiei naționale și la
impactul de mediu.
Un indicator important al dezvoltării economiei îl reprezintă consumul
de energie pe cap de locuitor și intensitatea energetic (consumul de
energie raportat la produsul intern brut al țării). Compararea acestor
indicatori este prezentată în tabelul 2.1.
Tabelul 2.1. Consumul de energie pe cap de locuitor și intensitatea
energetică (2011)
Țara/uniunea
Republica Moldova
România
SUA
Uniunea Europeană

Consum specific
energie, GJ/capita
28,3
67,8
333,9
156,5

de

Intensitatea
energetică
16,87
6,27
7,86
5,73

La capitolul consumului de energie pe cap de locuitor, Republica
Moldova rămâne în urmă nu doar față țările din Uniunea Europeană (cu
82 %), dar și în urma țărilor din regiune (de exemplu față de România
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consumul e mai mic cu 58 %). Iar la capitolul intensității energetice,
Republica Moldova e cu mult în fața Uniunii Europene (în care
intensitatea energetică e de trei ori mai mică).
Aceasta se datorează faptului, că după criza din anii 1990, economia
Republicii Moldova nu a fost în stare să-și revină la nivelul de pînă la
anul 1990. Evoluția produsului intern brut este prezentată în figura 2.6.
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Figura 2.6. Dinamica PIB și Emisiilor GES în anii 1990 - 2010
Aceste cifre demonstrează o subdezvoltare economică a ţării noastre şi în
acelaşi timp importanţa energeticii în procesul de creştere economică.
În pofida importanţei acestui sector pentru economia naţională, eforturile
depuse de către autorităţile Republicii Moldova pentru modernizarea lui
în ultimele decenii nu au fost suficiente. Astfel, sectorul energetic din
Republica Moldova este împovărat de unele deficienţe tehnice,
financiare şi instituţionale, iar unul din cele mai sensibile puncte este
dependenţa energetică.
În acest context, semnarea Acordului de Asociere prezintă o oportunitate
unică de soluţionare a problemelor menţionate, punând accentul pe
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implementarea obligaţiilor deja asumate de ţara noastră în cadrul
Comunităţii Energetice.
Republica Moldova dispune de rezerve neînsemnate de cărbune, petrol și
gaze naturale, din care cauză depinde extrem de mult de importul de
resurse energetice din Romania, Federația Rusă și Ucraina. Date privind
consumul, producția și importul de resurse energetice primare sunt
prezentate în tabelul 2.2.

Cărbune

Gaze
naturale

Produse
petroliere

Energia
electrică

Energia
termică

Producţia primară
Intrări din alte
surse
Import

433

-

0

12

414

7

-

320

-

-

-

-

320

-

Biocombustibili
şi deşeuri

Oferta și
consumul

Total

Tabelul 2.2. Balanța energetică, pentru anul 2014 (mii t.c.c.)

2592

144

1215

1142

1

90

-

Export

-31

-

-

-26

-5

-

-

Buncăraj

-12

-

-

-12

-

-

-

17

10

-1

21

-13

-

-

3319

154

1214

1137

397

417

-

Variaţia stocurilor
Consumul intern
brut

Se poate de observat că importul de cărbune constituie 94 % 5 din
consumul total, produse petroliere 100 %, iar energie electrică 98 %6.

Importul de cărbune în 2014 a constituit 94 % din consum datorită faptului că
la începutul anului exista o rezervă de cărbune rămasă din perioada precedentă.
Altfel, importul constituie 100 %.
6
Energia electrică produsă de Centrala Termoelectrică Moldovenească, situată
pe partea situată pe malul stîng al Nistrului, se consideră a fi importată. În caz
contrar importul constituie doar 22 %.
5
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În figura 2.7. este prezentată structura consumului de resurse energetice
în Republica Moldova pentru anul 2014.
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Figura 2.7. Consumul de resurse energetice (2014)
În ultimii 15 ani sectorul electroenergetic a suferit schimbări majore.
Nivelul producerii energiei electrice s-a redus în anul 2014 cu 22,4 %
faţă de anul 2010. Principala sursă internă de energie electrică de pe
malul drept al Nistrului este CET-2, căruia îi revin circa 70-80% din
produsul intern de energie electrică. Importul de energie electrică de pe
malul stîng al Nistrului (CTE Moldovenească) și din Ucraina a crescut
10,2 %. La fel, este în creștere și consumul intern cu circa 9,3 %. Acest
lucru denotă dependenţa de importul energiei electrice şi procurările de
la un singur furnizor – CTE Moldovenească, ceea ce, cu siguranţă,
afectează securitatea energetică a ţării noastre.
Consumul final de energie electrică în anul 2014 a fost de 447 mii tone
combustibil convențional.
Structura consumului de energie electrică în Republica Moldova (figura
2.8), rămîne a fi dezechilibrată, datorită faptului că cea mai mare parte
este consumată de către populaţie (45,6%), industriei revenind o cotă mai
mică de 24,4 %. Alte sectoare ale economiei naţionale (agricultura,
transportul, construcţiile etc.) joacă un rol nesemnificativ în structura
consumului energiei electrice.
23 din 142

Ghid pentru determinarea emisiilor și reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare

1,3%
27,3%

Industrie
24,4%
Transport
1,3%
Sectorul rezidenţial
Comerţ şi servicii
publice
Agricultura și
Silvicultura

45,6%

Figura 2.8. Structura consumului final de energie electrică (2014)
Totodată pierderile de energie electrică înregistrate de reţelele de
distribuţie din Republica Moldova sunt în scădere, deşi la un nivel mai
înalt comparativ cu ţările dezvoltate (pînă la 10%), ceea ce afectează
negativ eficienţa energetică a Republicii Moldova.
Producerea energiei termice este la fel în scădere în Republica Moldova.
În anul 2014, consumul de energie termică a constituit circa 8,78 PJ,
ceea ce constituie cu circa 14 % mai puțin față de anul 2010.
Principalele surse de energie termică sunt CET-urile, cărora le revine
circa 66,3 % (anul 2014).
La fel ca în cazul energiei electrice, consumul de energie termică în
Republica Moldova, este foarte dezechilibrat, în comparație cu alte țări,
datorită faptului că cea mai mare parte este consumată de către populaţie
(50,7 %), industriei revenind o cotă mai mică – cca 27,7 %. Alte sectoare
ale economiei naţionale (agricultura, transportul, construcţii etc.) joacă
un rol nesemnificativ în structura consumului energiei termice.
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Figura 2.9. Structura consumului final de energie termică (2014)
O problemă acută a sectorului termoenergetic din Republica Moldova
este nivelul înalt al pierderilor de energie termică, care depășește 20 % şi
are o tendinţă generală de creştere ..
Republica Moldova este dependentă de gazele naturale importate dintr-o
singură sursă. Această dependenţă sporeşte vulnerabilitatea economiei
naţionale la creşterea preţului de procurare a gazelor naturale.
Importul de gaze naturale de către Republica Moldova sunt în scădere.
Astfel, în anul 2014 au fost importate circa 1,06 milioane m3 de gaze
naturale, ceea ce constituie cu circa 12,8 % mai puțin față de anul 2010.
Este evident faptul că, în absenţa resurselor energetice proprii şi în
condiţiile dependenţei tot mai mari de importurile resurselor energetice,
eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabile în
Republica Moldova constituie o prioritate strategică.
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2.2. Dezvoltarea strategică a sectorului energetic
Republica Moldova se află într-un context regional plin de provocări, cu
un echilibru geopolitic aflat în permanentă evoluţie. Aprovizionarea ţării
cu energie în condiţiile cadrului existent este o parte din acest mozaic
dificil şi trebuie examinată în mod corespunzător.
Calitatea de membru al Comunităţii Energetice şi de partener al Uniunii
Europene cere eforturi considerabile din partea Republicii Moldova. Din
cauza barierelor tehnice existente în prezent în calea integrării reale a
pieţei sale energetice în piaţa internă de energie a UE, Republica
Moldova, pe termen scurt, va avea o rată mai mare de creştere a
obligaţiilor comparativ cu rata de creştere a beneficiilor specifice.
Conform strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030
țintele naţionale sunt:
a) realizarea interconexiunilor energetice: 139 de km de linii de
energie electrică şi 40 de km de conducte de gaze naturale în
2020;
b) stimularea utilizării energiei produse din surse de energie
regenerabilă raportate la consumul total brut intern de 20% în
2020;
c) asigurarea ponderii biocarburanţilor din totalul carburanţilor de
10% în 2020, cu un obiectiv intermediar de 4%;
d) majorarea capacităţilor interne de producere a energiei electrice
cu pînă la 800 MW în 2020;
e) asigurarea ponderii producţiei anuale de energie electrică din
surse de energie regenerabile de 10% în 2020.
f) reducerea intensităţii energetice cu 10% în 2020;
g) reducerea pierderilor în reţelele de transport şi de distribuţie cu
pînă la 11 % în 2020 pentru energie electrică, cu 39 % în 2020
pentru gaze naturale şi cu 5 % în 2020 pentru energie termică;
h) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25 % în 2020;
i)

reducerea consumului de energie în clădiri cu 20 % în 2020;
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j)

ponderea clădirilor publice renovate de 10 % în 2020.

Obiectivul propus pentru anul 2020 include extinderea capacităţii
existente cu 800 MW. Aceasta se va realiza prin dezafectarea celor 250
MW existenţi în prezent în cogenerare (Chişinău CET-1, CET-2) şi
construirea unor capacităţi noi, totalizînd 1050 MW;
650 MW din cei 1050 MW vor fi realizaţi prin construcţia unei centrale
noi în mun. Chişinău, în baza tehnologiilor eficiente de generare a
energiei electrice şi termice, inclusiv de tip „turbină cu gaz cu ciclu
combinat”, în funcţie de evaluarea cererii viitoare pentru energie termică.
Se va analiza, de asemenea, oportunitatea extinderii capacităţii CET
Nord, în măsura sarcinii termice.
400 MW din cei 1050MW, produse de capacităţile noi de generare, vor fi
bazaţi pe generarea energiei electrice din surse regenerabile (eoliene şi
solare).
Se presupune că investiţiile în tehnologiile energiei electrice generate de
sursele regenerabile de energie vor veni din sectorul privat. O contribuţie
de 15 % a surselor regenerabile la acoperirea consumului prognozat de
energie electrică al ţării pentru anul 2030 (8,491 TWh) va fi acoperită
din capacităţile de generare utilizînd surse regenerabile de energie de
600MW
Volumul de gaze naturale consumat anual de capacitatea nouă în
cogenerare de 650MW, respectiv de CET din Chişinău, va afecta
consumul total de gaze naturale în Republica Moldova cu un volum de
cca 496 milioane m3 anual. În 2011 volumul total al gazelor naturale
consumate de sectorul energetic pe malul drept al rîului Nistru (circa
350MW) a fost de 430,8 milioane m3.
Va fi promovat sistemul centralizat de încălzire şi cogenerare în raioane
şi oraşe, inclusiv în baza utilizării surselor regenerabile de energie, ca
fiind una dintre măsurile necesare pentru reducerea emisiilor şi utilizarea
eficientă a combustibilului. Ca prioritate se va avea în vedere utilizarea
descentralizată a surselor regenerabile de energie.
Pentru a asigura funcţionarea sistemului centralizat de alimentare cu
energie termică şi, de asemenea, pentru promovarea în continuare a
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generării energiei electrice şi termice, întregul sistem centralizat de
alimentare cu energie termică trebuie reevaluat din punct de vedere
tehnic, cu scopul de a reduce pierderile de energie prin reabilitare,
precum şi de a reduce consumul de gaze naturale prin aplicarea
tehnologiilor de trigenerare. Investiţia va fi asigurată prin atragerea
potenţialilor investitori şi/sau a instituţiilor financiare internaţionale. Cel
mai mare beneficiu va fi realizat dacă investiţia, susţinută de contracte de
procurare obligatorie a energiei electrice produse în cogenerare, va
atrage interesul unei companii experimentate în afacerile de furnizare
a gazelor naturale.
Vor fi aplicate următoarele acţiuni pentru asigurarea funcţionării
eficiente a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică:
1) asigurarea viabilităţii întreprinderilor termoenergetice prin
soluţionarea problemei datoriilor și dezactivarea (închiderea
temporară) a cazanelor uzate din mun. Chişinău care afectează
costul general al alimentării cu căldură;
2) reducerea preţului energiei termice şi asigurarea cadrului de
reglementare pentru sprijinirea unui consum mare de agent
termic pentru a transforma cogenerarea într-o tehnologie
durabilă de trigenerare pentru a genera atît energie termică, cît şi
electrică;
3) transformarea energiei electrice produse într-o generare
competitivă.
Obiectivele naţionale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi
creşterea utilizării surselor regenerabile pentru anul 2020 sînt stabilite la
nivele ambiţioase, în conformitate cu ţintele Uniunii Europene şi urmînd
deciziile şi recomandările Comunităţii Energetice, Republica Moldova
recunoscînd beneficiile şi asumîndu-şi eforturile. Cu toate acestea, cel
mai important în acest deceniu va fi obiectivul asigurării securităţii
aprovizionării cu energie.
În ceea ce priveşte ţintele pentru 2030, acestea nu sînt stabilite,
deocamdată, ca praguri precise, date fiind multiplele incertitudini care nu
se aplică doar contextului Republicii Moldova, ci sînt legate de noile
angajamente internaţionale care încă nu au fost stabilite.
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3. METODOLOGII PENTRU DETERMINAREA EMISIILOR
3.1. Definiții și noțiuni ce țin de metodologiile de calcul
Principalele elemente ale metodologiei de calcul a reducerilor de emisii
includ următorii pași obligatorii:
Pasul 1.
Pasul 2.
Pasul 3.
Pasul 4.
Pasul 5.
Pasul 6.

Determinarea hotarelor proiectului.
Determinarea Scenariului de bază.
Determinarea emisiilor din linia de bază.
Determinarea emisiilor din linia de proiect.
Determinarea emisiilor realocate.
Determinarea parametrilor ce urmează a fi monotorizați.

Hotarele proiectului reprezintă limitele fizice și geografice în cadrul
căruia sunt implementate măsurile prevăzute de proiect și entitățile
afectate direct de implementarea proiectului.
Scenariul de bază reprezintă cea mai rezonabilă situație care ar avea loc
în cazul în care măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
nu se implementează, iar lucrurile își continuă evoluția în mod obișnuit
în absența proiectului.
Linia de bază reprezintă linia de evoluție a consumurilor de resurse
energetice și, respectiv, a emisiilor de gaze cu efect de seră în absența
proiectului.
Emisiile din linia de bază reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră ce
ar fi avut loc în absența implementării proiectului.
Scenariul de proiect reprezintă situația în care se implementează
măsurile prevăzute de proiectul de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră și, respectiv, consumurile de resurse energetice și emisiile de
gaze cu efect de seră își modifică evoluția existentă pînă la
implementarea proiectului.
Linia de proiect reprezintă linia de evoluție a consumurilor de resurse
energetice și, respectiv, a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul
implementării măsurilor prevăzute de proiect.
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Emisiile din linia de proiect (sau emisiile din proiect) reprezintă
emisiile de gaze cu efect de seră ce vor avea loc în cazul implementării
proiectului.
Emisiile de gaze cu efect de seră realocate (sau emisii realocate)
reprezintă emisiile ce sunt generate în afara hotarelor proiectului de către
activitățile și măsurile prevăzute de proiect. Aceste emisii trebuie să se
atribuie direct măsurilor prevăzute de proiect și să fie măsurabile.
Reduceri de emisii reprezintă cantitatea netă de emisii reduse datorită
implementării măsurilor prevăzute de proiect, adică diferența dintre
emisiile din linia de bază și emisiile din linia de proiect și emisiile
realocate.
Monitorizarea reprezintă procesul de colectare și arhivarea a datelor și
parametrilor necesari pentru determinarea emisiilor din linia de bază,
linia de proiect și emisiile realocate ce au loc în cadrul hotarelor
proiectului.
Monitorizarea proiectului constă din:
(a) colectarea documentelor cu specificațiile tehnice a
echipamentului și instalațiilor existente care urmează a fi
înlocuite sau a celor care urmează a fi construite, indiferent
dacă se va implementa proiectul sau nu;
(b) monitorizarea, înregistrarea și păstrarea datelor privind
parametrii relevanți pentru proiect.
Toate datele colectate ca parte a procesului de monitorizare trebuie să fie
arhivate și păstrate pînă la sfîrșitul perioadei operaționale a proiectului.
Toate măsurările trebuie să fie efectuate cu echipamente de măsurare
verificate și calibrate conform standardelor metrologice.
Perioadă istorică reprezintă perioada de timp ce precede imediat data
prezentării propunerii de proiect sau efectuării calculelor. Perioada
istorică, de obicei, se consideră trei sau un an (în cazul în care instalația
sau sistemul a funcționat mai puțin de trei ani).
Reabilitarea presupune modificarea sau înlocuirea instalațiilor existente
industriale, comerciale și rezidențiale consumatoare de resurse
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energetice, a sistemelor de conversie a energiei cu scopul creșterii
eficienței de consum și producere a energiei.
Generarea separată sau ciclul separat reprezintă procesul sau instalația
în care are loc producerea doar a unui singur tip de energie (de exemplu
doar energie electrică).
Ciclul combinat sau cogenerare reprezintă procesul de generare a două
tipuri de energie (de exemplu termică și electrică) concomitent în cadrul
aceleiași instalații.
Trigenerare reprezintă procesul de generare a trei tipuri de energie (de
exemplu electrică, termică și frig) concomitent în cadrul aceleiași
instalații.
Centrală electrică reprezintă instalația sau un grup de instalații destinate
producerii doar a energiei electrice (cu excepția celor bazate pe
principiul termomecanic – turbine cu abur, turbine cu gaze, motoare cu
ardere internă etc.). De exemplu centrală electrică eoliană, centrală
electrică fotovoltaică etc.
Centrala termoelectrică reprezintă instalația sau un grup de instalații
destinate producerii doar a energiei electrice (fără generarea și
alimentarea consumatorilor externi cu energie termică). De exemplu
centrală termoelectrică pe baza turbinelor cu abur cu condensație pură,
turbinelor cu gaze, motoare cu ardere internă etc.
Centrală electrică de termoficare sau instalația de cogenerare
reprezintă centrala sau instalația destinată pentru producerea și
alimentarea consumatorilor cu energie electrică și energie termică. De
exemplu centrală electrică de termoficare pe baza turbinelor cu abur cu
prize reglabile sau turbine cu abur cu contrapresiune, turbinelor cu gaze
cu recuperarea căldurii gazelor de ardere etc.
Sistem de alimentare centralizată cu energie termică reprezintă
totalitatea surselor, rețelelor termice de transport și distribuție, și
consumatorilor de energie care sunt alimentați în mod centralizat, adică
sursa de energie termică și consumatorul se află la distanțe relativ mari
unul față de altul (de la 1 - 2 km). În acest caz de la o singură sursă de
energie termică pot fi alimentați mai mulți consumatori.
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Sistemul de alimentare cu energie electrică reprezintă sistemul de
interconexiuni și linii electric prin intermediul cărora sunt alimentați
consumatorii în mod centralizat cu energie electrică.
3.2. Factorul de emisie pentru energia electrică din sistemul de
alimentare cu energie electrică
Pentru proiectele ce țin de consumul energiei electrice din sistemul de
alimentare cu energie electrică (SAEE) sau ce presupun generarea
energiei electrice și livrarea ei în SAEE, există o mare incertitudine în
privința faptului care din sursele de energie electrică va fi substituită prin
nou centrala termoelectrică, electrică sau centrală electrică de
termoficare.
În rezultatul implementării proiectului, poate fi prevenită construcția
altor alternative de centrale electrice poate fi evitată sau, pur și simplu,
amînată. În plus, în cazul în care proiectul va fi implementat mai
devreme decît ar fi fost construite alte centrale electrice (CE), impactul
pe termen scurt, ar putea consta în reducerea cantității de energie
electrică generată de CE existente. Acest lucru depinde de foarte mulți
factori (de exemplu există sau nu un deficit de energie electrică), care pot
fi determinați cu o mare dificultate. Similar și în cazul unor CE dedicate,
adică care sunt destinate pentru alimentarea directă cu energie electrică a
unor consumatori, există un nivel înalt al incertitudinii dacă noua
centrală electrică va substitui o central electrică existentă sau ce urmează
a fi construită sau va substitui energia electrică consumată din rețea.
De aceea în calitate de factor de emisie pentru astfel de cazuri se
utilizează factorul de emisie pentru rețea care reprezintă o medie
ponderată a factorilor de emisie pentru toate sursele locale și de import a
energiei electrice. Acest factor se determină cu un instrument de calcul
special. Pentru Republica Moldova factorul de emisie pentru rețeaua
electrică a fost determinat în cadrul studiului „Moldova Grid Emission
Factor Assessment”. Rezultatele acestui calcul este prezentat în tabelul
3.1.
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Tabelul 3.1. Factorul de emisie pentru rețeaua electrică pentru
republica Moldova, kg CO2 /kWh
Marja
operațională
simplă

0,3806

Marja de
construcție

0,4643

Marja combinată
Surse
eoliene și
solare

Celelalte surse
pentru primii
ani

0,4015

Celelalte surse
pentru restul
perioadei

0,4224

0,4434

Factorul de emisie pentru SAEE poate avea următoarele marje:
Marja operațională simplă reprezintă factorul de emisie al
centralelor electrice existente și care se află deja în funcțiune.
Marja de construcție reprezintă factorul de emisie care se referă la
centralele electrice existente și la centralele electrice a căror
construcție ar fi fost afectată (amînată sau anulată) de către proiectul
dat. Acesta reflectă situația în care centralele electrice, construcția
cărora a fost planificată, ar fi fost deja construite.
Marja combinată reprezintă o medie ponderată a marjei
operaționale simple și a marjei de construcție.
3.3. Construcția unei centrale termice sau termoelectrice
Scopul și aplicabilitatea metodologiei
Această metodologie este destinată pentru determinarea emisiilor și
reducerilor de emisii în cazul construcției centralelor termice (CT) sau
centralelor termoelectrice (CTE) noi pe bază de gaze naturale care sunt
destinate pentru a substitui consumul de energie termică din sistemul de
alimentarea centralizată cu energie termică sau consumul de energie
electrică din rețeaua, sau energia termică sau electrică produsă de o
centrală termică sau termoelectrică existentă.
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Această metodologie este aplicabilă în cazul îndeplinirii următoarelor
condiții:
A. Proiectul ține de construcția și funcționarea unei CTE noi pe
bază de gaze naturale care va livra energie electrică: (i) în
sistemul de alimentare cu energie electrică (SAEE); sau (ii) în
SAEE și direct la consumatorul de energie electrică.
B. Proiectul ține de construcția și funcționarea unei centrale termice
noi pe bază de gaze naturale care va livra energie termică: (i) în
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET);
sau (ii) în SACET și direct la consumatorul de energie termică.
C. În cazul în care CTE prevede tehnologie de cogenerare, nu se
vor fi solicitate și reduceri de emisii pentru procesul de generare
a energiei termice.
D. Gazele natural sunt utilizate în calitate de combustibil de bază.
Se admite pentru utilizare și alt tip de combustibil, în proporție
de cel mult 1 %, pentru pornire sau combustibil de rezervă.
E. Gazele naturale sunt disponibile în cantități suficiente în țară /
regiune, astfel ca, construcția centralei să nu ducă la un deficit de
gaze natural sau la creșterea prețului de procurare a acestuia.
În cazul în care CT sau CTE vor alimenta direct consumatorii, trebuie să
se dispună de rețele termice, respectiv de rețele electrice, special
destinate pentru aceștia.
Consumatorul de energie trebuie să fie bine determinat înainte de
implementarea proiectului.
Determinarea Scenariului de bază
Hotarele proiectului: Spațial hotarele proiectului includ CT sau CTE
nouă, toate CT sau CTE existente pînă la implementarea proiectului
conectate fizic la SACET sau SAEE și consumatorii de energie termică
sau electrică în cazul în care centralele date livrează energie direct
acestora.
La determinarea emisiilor din scenariul de proiect, se iau în calcul doar
emisiile de CO2 provenite de la arderea combustibililor fosili în cadrul
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CT sau CET din proiect.
Iar la determinarea
scenariului de bază se
iau în calcule emisiile
de CO2 provenite de la
centralele termice sau
termoelectrice existente
pînă la implementarea
proiectului.
La selectarea Scenariului de bază trebuie să
fie analizate și alte
alternative decît cele
propuse de în Scenariul
de proiect, printre care:

Figura 3.1. Hotarele proiectului

1. Construcția unei sau a mai multor CT sau CTE pe bază de gaze
naturale, dar care prevăd altă tehnologie decît cea propusă în
proiect;
2. Construcția unei sau a mai multor CT sau CTE pe bază de alți
combustibili fosili decît gaze naturale;
3. Construcția unei sau a mai multor CT sau CTE ce vor utiliza
tehnologii de generare a energiei electrice din surse regenerabile
de energie;
4. Alimentarea cu energie direct (fără intermediul SACET sau
SAEE) de la o CT sau centrală electrică (CE).
Aceste alternative nu trebuie să fie neapărat de aceiași putere, factor de
încărcare sau caracteristici de funcționare (de exemplu cîteva CE mici,
sau o CE cu o putere mai mare decît cea prevăzută în proiect. Cu toate
acestea, ele trebuie să ofere servicii similare cu centrala din cadrul
proiectului. Asigurați-vă că toate tehnologiile surselor de generare a
energiei care au fost recent construite, aflate în construcție sau în curs de
planificare sunt incluse ca alternative plauzibile de către participanții la
proiect.
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Cele mai atractive alternative ale Scenariului de bază trebuie să fie
identificate prin compararea indicatorilor economici (de exemplu costul
energiei produse).
Emisiile din linia de bază
Emisiile din linia de bază (𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 ) sunt calculate ca suma a două
componente: emisii provenite de la generarea și livrarea energiei în
SACET, respectiv, în SAEE și energia livrată direct consumatorilor
externi. Fiecare componentă se determină prin înmulțirea cantității de
energie termică (𝑄𝑃𝑅,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 , 𝑄𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦 ) sau electrică (𝑊𝑃𝑅,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ,
𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦 ) la factorul de emisie respectiv din linia de bază
(𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 , 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 , 𝐹𝐸𝐵𝐿,𝑐𝑜𝑛𝑠,i,𝑦 ):
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 +
+ ∑ 𝑄𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑄,i,𝑦

(3.1)

𝑖

sau
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 +
+ ∑ 𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑊,𝑖,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑊,i,𝑦

(3.2)

𝑖

unde

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază ce corespund anului
y, t CO2/an;
𝑄𝑃𝑅,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 – cantitatea de energie termică generată la CT din
cadrul proiectului și livrată în SACET, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru energia termică
livrată în SACET în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
𝑄𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦 – cantitatea de energie termică generată la CT din
cadrul proiectului și livrată direct consumatorului, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑄,i,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru energia termică
livrată direct consumatorului în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
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𝑊𝑃𝑅,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – cantitatea de energie electrică generată la CTE din
cadrul proiectului și livrată în SAEE, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru energia electrică
livrată în SAEE în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;
𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦 – cantitatea de energie electrică generată la CTE din
cadrul proiectului, și livrată direct consumatorului de energie
electrică ,𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐵𝐿,𝑐𝑜𝑛𝑠,i,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru energia electrică
livrată direct consumatorului de energie electrică în anul y,
(t CO2/MWh)
𝑖 – consumatorului de energie electrică conectat direct la CT sau
CTE.
În calitate de factor de emisie pentru energia electrică livrată în rețea
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 și factor de emisii pentru energia electrică livrată direct
consumatorului 𝐹𝐸𝐵𝐿,𝑐𝑜𝑛𝑠,i,𝑦 pentru energia electrică produsă la o CE
nouă pentru Scenariul de bază se va lua marja operațională a factorului
de emisie pentru rețeaua electrică 𝐸𝐹𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 .
Pentru alternativele identificate ale Scenariului de bază, factorul de
emisie pentru energia termică produsă se va determina cu relația:
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑐𝑜𝑚𝑏
ƞ𝐿𝐵

(3.3)

𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑐𝑜𝑚𝑏
∙ 3,6
ƞ𝐿𝐵

(3.4)

𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑎𝑙𝑡.𝑄,𝑦 =
Iar pentru energia electrică
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑎𝑙𝑡.𝑊,𝑦 =
unde

𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑎𝑙𝑡.𝑄,𝑦 și 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑎𝑙𝑡.𝑊,𝑦 reprezintă factorul de emisie pentru
tehnologia și combustibilul din Linia de Bază pentru
alternativele identificate ale Scenariului de bază, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽 și,
respectiv, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊;
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𝐹𝐸𝐿𝐵,𝑐𝑜𝑚𝑏 – factorul de emisie al combustibilului utilizat în
Linia de Bază, în corespundere cu alternativele identificate ale
Scenariului de bază, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
ƞ𝐿𝐵 – randamentul de producere a energiei în cadrul tehnologiei
alternative identificate pentru Scenariul de bază;
3,6 – factorul de conversie din GJ în MWh, 𝐺𝐽/𝑀𝑊ℎ.
Randamentul tehnologiilor alternative de producere a energiei
identificate pentru Scenariul de bază ƞ𝐿𝐵 corespunde eficienței maxime a
tehnologiei conform Scenariului de bază în condiții optime de
funcționare
Emisii din proiect
Emisiile din proiect rezultă din arderea gazelor naturale și a unei mici
cantități de alte tipuri de combustibil utilizate la pornirea CT sau CTE
și/sau în calitate de combustibil de rezervă. Astfel, emisiile din proiect
vor fi egale cu suma dintre produsele consumului de combustibil j și
factorul de emisie pentru combustibilul j:
𝑟
𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 = ∑ 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗
∙ 𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦

unde

(3.5)

𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 reprezintă emisiile de CO 2 din proiect ce corespund
anului y, t CO2/an;
𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – consumul de combustibil j utilizat pentru generarea
3
energiei în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑟
3
𝑄𝑖,𝑗
– căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau 𝐺𝐽/𝑘𝑔;

𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru combustibilul j
consumat pentru generarea energiei în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽.
Pentru determinarea consumului de combustibil 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 , la faza de
elaborare a proiectului, utilizat pentru generarea energiei în anul y se va
utiliza raportul dintre cantitatea de energie produsă la CT sau CTE din
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cadrul proiectului, și livrată SACET, respectiv, în rețeaua electrică sau
direct consumatorului de energie, și produsul dintre randamentul CT,
respectiv, CTE și căldura inferioară de ardere a combustibilului:

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 =

𝑄𝑃𝑅,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 + ∑𝑖 𝑄𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦
∙ (1 − 𝑟𝑗 )
𝑟
𝜂𝐶𝑇,𝑃𝑅 ∙ 𝑄𝑖,𝑗

(3.6)

sau

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 =
unde

𝑊𝑃𝑅,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 + ∑𝑖 𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦
∙ (1 − 𝑟𝑗 )
𝑟
𝜂𝐶𝑇𝐸,𝑃𝑅 ∙ 𝑄𝑖,𝑗

(3.7)

𝜂𝐶𝑇,𝑃𝑅 reprezintă randamentul net al CT;
𝜂𝐶𝑇𝐸,𝑃𝑅 reprezintă randamentul net al CTE;
𝑟𝑗 – rata consumului de combustibil j.

Valoare randamentelor 𝜂𝐶𝑇,𝑃𝑅 și 𝜂𝐶𝑇𝐸,𝑃𝑅 se va lua conform datelor
oferite de către producătorul tehnologiei utilizate în Scenariul de proiect
pentru generarea energiei.
Emisii realocate
Emisiile realocate pot proveni din procesele de extragere, prelucrare,
lichefiere, transportare, regazificare sau distribuția combustibilului fosil
în afara hotarelor proiectului.
Pentru estimarea emisiilor provenite din procesul de extragere,
prelucrare, lichefiere, transportare, regazificare și distribuție a gazelor
naturale și emisiile provenite din generarea energiei electrice în cadrul
centralei termoelectrice din proiect, care este livrată în rețea sau direct
consumatorului prin rețele electrice dedicate în anul y:
𝑟
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 = 𝐵𝑃𝑅,𝐺𝑁,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝐺𝑁
∙ 𝐹𝐸𝐺𝑁,𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒
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unde

𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 reprezintă emisiile realocate din procesele de
extragere, prelucrare, lichefiere, transportare, regazificare sau
distribuție a gazelor naturale în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐵𝑃𝑅,𝐺𝑁,𝑦 – consumul de gaze naturale al CT sau CTE din proiect
3
în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛;
𝑟
3
𝑄𝑖,𝐺𝑁
– căldura inferioară de ardere a gazelor naturale, 𝐺𝐽/𝑚𝑁

𝐹𝐸𝐺𝑁,𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 – factorul de emisii CH4 în amonte pentru procesul
de extragere, prelucrare, lichefiere, transportare, regazificare și
distribuție a gazelor naturale consumate în anul y, 𝑡 𝐶𝐻4 /𝑎𝑛.7
Factorul de emisie în amonte asociat cu creșterea consumului de
combustibil este prezentat în tabelul 4.1. din Anexa 4.
Reduceri de emisii
Reducerile de emisii se vor determina ca diferența dintre emisiile din
linia de bază, și emisiile din proiect și emisiile realocate:
𝑅𝐸𝑦 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 − 𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 − 𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦

(3.9)

Monitorizarea
Datele și parametri necesari pentru evaluarea emisiilor și reducerilor de
emisii la faza de elaborare și cea operațională a proiectului includ:


EFLB,comb factorul de emisie CO2 pentru combustibilul din Linia de
bază, 𝒕 𝑪𝑶𝟐 /𝐺𝐽.
Sursa datelor/parametrilor:
o

7

Valoarea oferită de către furnizorul de combustibil în factură.
Aceasta este sursa preferată în cazul unei CT sau CTE
existente destinate pentru alimentarea directă a
consumatorilor cu energie;

Poate fi determinat cu ajutorul instrumentului methodologic „Upstream
leakage emissions associated with fossil fuel use”
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o

Măsurări efectuate de către participanții la proiect. Poate fi
aplicată în cazul unei CT sau CTE existente destinate pentru
alimentarea directă a consumatorilor cu energie dacă opțiunea
(a) nu este disponibilă;

o

Valori regionale sau naționale. Poate fi aplicată pentru CT
sau CTE noi sau dacă opțiunea (a) nu este disponibilă.

o

Valoare implicită prezentată în Ghidul IPCC (tabelul 1.4,
Capitolul 1, Vol. 2 (Energy), IPCC Guidelines on National
GHG Inventories 2006). Poate fi aplicată pentru facilități noi
sau dacă opțiunea (a) nu e disponibilă.

𝐵𝐿 randamentul de producere a energiei în cadrul tehnologiei din
Scenariul de bază.

Sursa datelor/parametrilor: Valoarea prezentată
producătorul tehnologiei în cazul CT sau CTE noi.


de

către

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 consumul de combustibil j utilizat pentru generarea
3
energiei în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Registrul de evidență a consumului de
combustibil
sau
facturile
fiscale
pentru
procurarea
combustibilului;



𝑟
3
𝑄𝑖,𝑗
căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau
𝐺𝐽/𝑘𝑔.

Sursa datelor/parametrilor:
o

Valoarea oferită de furnizorul de combustibil (opțiune
preferabilă);

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în condiții
de laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;

o

Valoare oferită de Panelul Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on National GHG
Inventories 2006, Vol. 2 (Energy), capitolul 1, tabelul 1.2);
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𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦 factorul de emisie pentru combustibilul utilizat în
scenariul de proiect, tCO2/TJ.
Sursa datelor/parametrilor:



o

Valoarea oferită de furnizorul de combustibil (opțiune
preferabilă);

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în condiții
de laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;

o

Valoare oferită de Panelul Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on National GHG
Inventories 2006, Vol. 2 (Energy), capitolul 1, tabelul 1.2);

𝑊𝑃𝑅,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 cantitatea de energie electrică generată la CTE în

Scenariul de proiect și injectată în SAEE în anul y, MWh/an.
Sursa datelor/parametrilor: Indicațiile contoarelor de energie
electrică. Dacă este posibilă, verificarea încrucișată a valorilor
măsurărilor cu energia electrică vîndută/procurată (de exemplu
conform facturilor fiscale);


𝑄𝑃𝑅,𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 – cantitatea de energie termică generată la CT din
cadrul proiectului și livrată în SACET, 𝐺𝐽/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Indicațiile contoarelor de energie
termică. Dacă este posibilă, verificarea încrucișată a valorilor
măsurărilor cu energia termică vîndută/procurată (de exemplu
conform facturilor fiscale);



𝑾𝑷𝑹,𝒄𝒐𝒏𝒔,𝒊,𝒚 cantitatea de energie electrică generată la CTE în
Scenariul de proiect și livrată direct consumatorului de energie
electrică în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Indicațiile contoarelor de energie
electrică. Dacă este posibilă, verificarea încrucișată a valorilor
măsurărilor cu energia electrică vîndută/procurată (de exemplu
conform facturilor fiscale);
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𝑄𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑖,𝑦 – cantitatea de energie termică generată la CT din
cadrul proiectului și livrată direct consumatorului, 𝐺𝐽/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Indicațiile contoarelor de energie
termică. Dacă este posibilă, verificarea încrucișată a valorilor
măsurărilor cu energia electrică vîndută/procurată (de exemplu
conform facturilor fiscale).

3.4. Schimbul de combustibil în instalațiile de generare a energiei
Această metodologie cuprinde substituirea combustibilului fosil (de
exemplu păcură) cu alt combustibil cu o intensitate carbonică mai mică
(de exemplu gaze naturale) în instalațiile de generare a energiei.
Această metodologie poate fi aplicată atît în cazul modernizării
instalațiilor existente, cît și a construcției instalațiilor noi.
În cazul cînd scenariul de bază presupune continuarea funcționării
sistemelor existente, aceste instalații trebuie să fie funcționale cel puțin
trei ani imediat înainte de implementarea proiectului, în scopul
determinării corecte a eficienței sistemelor din linia de bază.
Aplicabilitatea
Această metodologie poate fi aplicată dacă:
(a) sistemul de cogenerare este înlocuit cu un alt sistem da
cogenerare în proiect, sau sistemul de trigenerare este înlocuit
cu un sistem de trigenerare în proiect;
(b) este posibil de demonstrat că sistemul de generare a energiei
din proiect va avea o eficiență egală sau mai mare decît
sistemele de generare existente în scenariul de bază în orice
condiții de funcționare;
(c) poate fi demonstrat că consumul specific al energiei pentru
gospodăria de combustibil și alt echipament auxiliar din proiect
este mai mic sau egal cu cel din scenariul de bază;
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(d) legislația nu impune utilizarea unor combustibili cu intensitate
carbonică mai mică sau nu interzice utilizarea combustibilului
din scenariul de bază;
(e) pentru proiectele care presupun instalații frigorifice, agentul
frigorific trebuie să aibă un coeficient al încălzirii globale și al
epuizării stratului de ozon egal cu zero sau cu o valoare
neglijabilă;
(f) legislația existentă nu interzice aplicarea agentului frigorific
utilizat în activitatea de proiect;
(g) energia electrică, energia termică și/sau frigul produse sunt
destinate pentru consumul propriu și/sau pentru injectarea în
rețea;
(h) este posibilă măsurarea directă a consumului de combustibil în
cadrul proiectului; determinarea eficienței sistemelor din
proiect și scenariul de bază; și determinarea consumului de
energie pentru echipamentul auxiliar din proiect și scenariul de
bază.
Metodologia nu este aplicabilă pentru cazul cînd are loc trecerea de la un
tip de tehnologie la altul (de exemplu trecerea de la cogenerarea pe baza
instalațiilor de turbine cu abur la cea pe baza motorului cu ardere
internă).
Metodologia nu este aplicabilă pentru măsurile ce prevăd trecerea de la
combustibili fosili la surse regenerabile de energie (biomasă, energie
solară, geotermală etc.).
Implementarea proiectul nu va duce la creșterea perioadei de viață a
instalațiilor existente de generare a energiei (adică această metodologie
este aplicabilă pentru perioada de viață rămasă a instalațiilor existente).
Hotarele proiectului
Localizarea fizică și geografică a echipamentelor/instalațiilor din proiect
este delimitată de hotarele proiectului. Hotarele proiectului la fel includ
și consumatorii energiei generate în cadrul proiectului.
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Linia de bază
În cazul cînd cantitatea anuală produsă de energie electrică și cea termică
nu va crește mai mult de 20 % (în instalațiile existente), poate fi aplicată
una din opțiunile pentru determinarea scenariului de bază:
(a) dacă este posibil de demonstrat că cantitatea suplimentară de
energie poate fi produsă în cadrul instalațiilor existente, atunci
pentru toată cantitate de energie produsă se va utiliza același
scenariu de bază;
(b) în cazul în care nu va fi posibil de demonstrat, pentru creșterea
producției de energie se va aplica unul din scenariile de bază
descris mai jos.
Dacă, indiferent din producția totală de energie anuală în scenariul de
bază sau de proiect, este planificată instalarea sistemelor de
cogenerare/trigenerare noi mai eficiente (în comparație cu sistemele
existente), chiar și în absența proiectului (de exemplu, ca urmare a
epuizării duratei normate de viață a instalațiilor existente în timpul
perioadei de creditare), atunci drept scenariu de bază va servi o instalației
de cogenerare/trigenerare de referință, așa cum este definit mai jos.
Pentru instalația de generare nouă care trebuia să fie construită, dată
în exploatare și să aibă menirea de a înlocui instalația ce este funcțională
la moment, se va prevedea un scenariu de bază care constă în utilizarea
unei instalații de referință.
Instalația de referință trebuie să reprezinte o practică obișnuită pentru
sistemele de generare a energiei industriale, rezidențiale, comerciale sau
publice și să reprezinte o sursă de energie în același sector al economiei.
Identificarea instalației de referință trebuie să excludă instalațiile care au
fost implementate în cadrul altor proiecte de reducere a emisiilor GES. În
cazul inexistenței unor astfel de instalații în țară sau regiune, se vor
aplica ca instalații de referință tehnologiile cele mai atractive din punct
de vedere economic care funcționează pe combustibili ce corespund
normelor și legislației naționale în vigoare. Aceste instalații identificate,
trebuie să ofere servicii în același domeniu la care se referă măsurile
prevăzute de proiect. Instalația de referință trebuie să fie aleasă într-un
mod conservativ, adică dintre tehnologiile care pot fi utilizate și sunt
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similare din punct de vedere al atractivității economice, se va alege
instalați cu o eficiență mai mare. În cazul în care, instalația de referință
poate funcționa pe baza a diferiți combustibili (de exemplu păcură și
gaze naturale), se va alege un combustibil cu o intensitate carbonică mai
mică (de exemplu gazele naturale).
În cazul instalațiilor existente, este necesară informația istorică
(înregistrările detaliate pentru cel puțin trei ani ce preced imediat data
implementării proiectului) privind utilizarea resurselor energetice (de
exemplu energie electrică, energie termică, combustibili fosili) și energia
produsă în instalație (energie electrică, energie termică, frig). Această
informație se va utiliza pentru calcularea liniei de bază. Pentru
instalațiile ce au o perioadă de funcționare mai mică decît trei ani, sunt
necesare date istorice cel puțin pentru o perioadă de un an. În cazul în
care energia produsă în cadrul proiectului este livrată către o altă
instalație/consumator, inclusiv în limitele hotarelor proiectului,
informația privind consumul de energie de către această
instalație/consumator este necesară.
Valoarea factorului de emisie pentru combustibilul fosil utilizat în
scenariul de bază trebuie să fie adoptată în conformitate cu valorile
oferite Ghidul Panelului Interguvernamental privind Schimbările
Climatice (IPCC Guidelines on National GHG Inventories 2006)
prezentate în tabelul A1.2. din Anexa 1. Pentru cărbune valoarea trebuie
să se bazeze pe rezultatele testelor periodice ale cărbunilor procurați
(unde o astfel de practică este una obișnuită). Unde nu sunt disponibile
astfel de date, se vor utiliza valorile implicite oferite de Ghidul IPCC
2006. Valoarea factorului de emisie trebuie să fie aleasă într-o manieră
conservativă (adică să fie utilizată valoarea cea mai mică a factorului de
emisie pentru scenariul de bază și cea mai mare pentru scenariul de
proiect dintre valorile disponibile).
Emisii din linia de bază
Emisiile din linia de bază se determină în modul următor:
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐵,𝐿𝐵
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unde

𝑄𝑃𝑅,𝑦 reprezintă căldura înglobată în combustibilul consumat în
activitatea de proiect pe parcursul anului y, 𝑚 3 /𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐵,𝐿𝐵 – factorul de emisie pentru combustibilul utilizat în
scenariul de bază, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑇𝐽.

Căldura înglobată în combustibilul consumat în activitatea de proiect pe
parcursul anului y se va determina cu relația:
𝑄𝑃𝑅,𝑦 = 𝐵𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝑄𝑖𝑟
unde

(3.11)

𝐵𝑃𝑅,𝑦 reprezintă combustibilul consumat în proiect pe parcursul
anului y, 𝑚 3 /𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑄𝑖𝑟 – căldura inferioară de ardere a combustibilului utilizat în
proiect, 𝑇𝐽/𝑚3 sau 𝑇𝐽/𝑘𝑔.

Emisiile din proiect
Emisiile din proiect generate în urma utilizării combustibilului fosil în
instalațiile de cogenerare/trigenerare se determină ca:
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐵,𝑃𝑅
unde

(3.12)

𝑄𝑃𝑅,𝑦 reprezintă căldura înglobată în combustibilul consumat în
activitatea de proiect consumat în proiect pe parcursul anului y,
𝑚 3 /𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐵,𝑃𝑅 – factorul de emisie pentru combustibilul utilizat în
scenariul de proiect, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑇𝐽.

Emisiile realocate nu necesită a fi determinate.
Reduceri de emisii
Reducerile de emisii generate în cadrul proiectului trebuie să fie
determinate ca diferența dintre emisiile din linia de bază, emisiile din
proiect și emisiile realocate.
𝑅𝐸𝑦 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 − 𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 − 𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦
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unde

𝑅𝐸𝑦 reprezintă reducerile de emisii generate în cadrul proiectului
corespunzătoare anului y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 – emisiile realocate corespunzătoare anului y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛.

Monitorizarea
Datele și parametri ce urmează a fi monitorizate includ:


𝐵𝑃𝑅,𝑦 combustibilul consumat în proiect pe parcursul anului y,
𝑚 3 /𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Registrul de evidență a consumului de
combustibil la centrala termoelectrică sau facturile fiscale pentru
procurarea combustibilului;





3
𝑄𝑖𝑟 Căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
𝐺𝐽/𝑘𝑔. Sursa datelor/parametrilor:

sau

o

Valoarea oferită de furnizorul de combustibil (opțiune
preferabilă);

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în condiții
de laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;

o

Valoare oferită de Ghidul IPCC.

𝐹𝐸𝐵,𝑃𝑅 factorul de emisie pentru combustibilul utilizat în scenariul
de proiect, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑇𝐽.
Sursa datelor/parametrilor:
o

Valoarea oferită de furnizorul de combustibil (opțiune
preferabilă);

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în condiții
de laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;
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o

Valoare oferită de Panelul Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on National GHG
Inventories 2006, Vol. 2 (Energy), capitolul 1, tabelul 1.2);



Cantitatea netă de energie electrică produsă în anul y, 𝑀𝑊ℎ;



Cantitatea netă de energie termică produsă în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;



Produsul instalației frigorifice i în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;



Debitul apei răcite în instalația frigorifică i, 𝑡/𝑎𝑛;



Diferența dintre temperaturilor apei la intrare și ieșire din instalația
frigorifică i,  𝐶;



Debitul apei de rețea prin i în anul y, t/an;



Diferența dintre temperaturilor apei la intrare și ieșire din
preîncălzitorul apei de rețea i,  𝐶.

3.5. Trecerea de la producerea separată la cogenerare
Această metodologie poate fi aplicată în cazul trecerii de la producerea
energiei electrice sau termice în ciclul separat la producerea energiilor
electrică și termică în ciclul combinat – cogenerare, adică transformarea
CTE sau CT conectate la SAEE, respectiv, la SACET în centrale
electrice de termoficare (CET).
Metodologia poate fi aplicată la respectarea următoarelor condiții:


CTE sau CT din cadrul proiectului au funcționat cel puțin trei
ani fără reabilitarea considerabilă a instalațiilor generatoare;



În ultimii trei ani s-au utilizat doar combustibili fosili și/sau un
mixt dintre combustibili fosili și combustibili regenerabili;



Tipul combustibililor utilizați în ultimii trei ani la centralele
termoelectrice sau termice din cadrul proiectului date nu s-a
modificat. Se admite ca alt tip de combustibil să fie utilizat
pentru necesități auxiliare (de exemplu pentru pornirea
instalațiilor, gospodăria de combustibil etc.), dar nu în proporție
mai mare de 3% din consumul total de combustibili.
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Hotarele proiectului
Extinderea în spațiu a proiectului include CTE sau CT care urmează a fi
modernizate și alte centrale care sunt conectate la același sistem de
alimentare centralizată cu energie electrică sau termică.
Reducerile de emisii
Reducerile de emisii se vor determina ca diferența dintre emisiile din
linia de bază, și emisiile din proiect și emisiile realocate:
𝑅𝐸 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 − 𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 − 𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦
unde

(3.14)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 reprezintă emisiile de CO2 din linia de proiect ce
corespund anului y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 – emisiile de CO2 din proiect ce corespund anului y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 – emisiile realocate din procesele de extragere,
prelucrare, lichefiere, transportare, regazificare sau distribuția a
gazelor naturale în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;

Emisiile din proiect
Emisiile din proiect rezultă din arderea combustibilului utilizat în
instalațiile de cogenerare a energiei, la pornirea centralei electrice de
termoficare și/sau în calitate de combustibil de rezervă. Astfel, emisiile
din proiect vor fi egale cu suma dintre produsele consumului de
combustibil j și factorul de emisie pentru combustibilul j:
𝑟
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 = ∑ 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗
∙ 𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦

unde

(3.15)

𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 reprezintă emisiile de CO 2 din proiect ce corespund
anului y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – consumul de combustibil j utilizat în instalația de
3
cogenerare în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
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𝑟
3
𝑄𝑖,𝑗
– căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau 𝐺𝐽/𝑘𝑔;

𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru combustibilul j
consumat pentru cogenerare energiilor electrică și termică în
anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽.
Consumul de combustibil se va determina ca raportul dintre suma
cantităților de energie electrică și termică produse la CET și produsul
dintre randamentul CET și căldura inferioară de ardere a
combustibilului:
𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 =
unde

𝑊𝑃𝑅,𝑦 + 𝑄𝑃𝑅,𝑦
𝑟
𝜂𝐶𝐸𝑇,𝑃𝑅 ∙ 𝑄𝑖,𝑗

(3.16)

𝜂𝐶𝐸𝑇,𝑃𝑅 reprezintă randamentul CET;
𝑊𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea de energie electrică generată în instalațiile
CET din Scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝑄𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea de energie termică generată în instalațiile CET
din Scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;

În cazul cînd se utilizează un amestec de combustibil care include și un
biocombustibil, se va considera că acest amestec este format din 100 %
combustibil fosil.
Emisii din linia de bază
Scenariul de bază reprezintă situația în care energia electrică sau energia
termică sunt generate în cadrul unor instalații separate din cadrul
centralei termoelectrice, respectiv centralei termice, din componența
sistemului de alimentare centralizat cu energie.
Pentru emisiile din linia de bază vor exista două opțiuni:
1) transformarea CTE în CET; sau
2) transformarea CT în CET.
Opțiunea 1. Transformarea centralei termoelectrice în centrală
electrică de termoficare
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Energia electrică produsă în scenariul de proiect va substitui parțial
energia electrică produsă de instalațiile din scenariul liniei de bază și/sau
energia electrică consumată din SAEE (în cazul în care cantitate energiei
electrice generată în scenariul de proiect va depăși cantitatea de energie
electrică generată de instalațiile generatoare din scenariul liniei bază).
Determinarea emisiilor din Linia de bază este bazată pe trei Scenarii
diferite prezentate în figura de mai jos.
Energia
electrică
generată

WPR,c
FECO2,rețea

WMAX
Min(EFCO2,LB, EFCO2,rețea)

WPR

WLB,med
WPR,a
EFCO2,L

Cazul (a) Cazul (b) Cazul (c)
Figura 3.2. Determinarea emisiilor din linia de bază pentru trei cazuri
diferite de generare a energiei electrice
Calculul emisiilor din linia de bază pentru anul y (EmLB,y) include:
Pasul 1. Determinarea emisiilor pentru diferite scenarii ale Liniei de
bază privind generarea energiei electrice
Cazul (a) Cantitatea de energie electrică generată în instalațiile din
Scenariul de proiect (WPR,a), este mai mică sau egală cu media
istorică anuală (WLB,med) generată:
𝑊
𝑊
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
= 𝑊𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂
2 ,𝐿𝐵,𝑦

(3.17)

Cazul (b) Cantitatea de energie electrică generată în instalațiile din
Scenariul de proiect (WPR,b), este mai mare decît media
istorică anuală (WLB,med), dar mai mică sau egală decît
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cantitatea maximă de energie electrică (WMAX) care ar fi putut
fi generată de instalațiile existente în absența proiectului:
𝑊
𝑊
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
= 𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 ∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂
+ (𝑊𝑃𝑅,𝑦 − 𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 )
2 ,𝐿𝐵,𝑦
∙ 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝐿𝐵,𝑦 ; 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 )

(3.18)

Cazul (c) Cantitatea de energie electrică generată în instalațiile din
Scenariul de proiect (WPR,c), este mai mare decît cantitatea
maximă de energie electrică (WMAX) care ar fi putut fi
generată de instalațiile existente în absența proiectului.
Emisiile se vor determina cu relația:
𝑊
𝐸𝑚𝑊
𝐿𝐵,𝑦 = 𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 ∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝐿𝐵,𝑦 + (𝑊𝑀𝐴𝑋 − 𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 ) ∙

(3.19)
𝑊
∙ 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝐸𝐶𝑂
; 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ) + (𝑊𝑃𝑅,𝑦 − 𝑊𝑀𝐴𝑋 ) ∙ 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦
2 ,𝐿𝐵,𝑦

unde

𝑊
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
reprezintă emisiile din Linia de bază pentru anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;

𝑊𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea de energie electrică generată în instalațiile
CET din Scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 – cantitatea medie anuală istorică de energie electrică
generată în instalațiile din Scenariul de liniei de bază 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝑊𝑀𝐴𝑋 – cantitatea maximă anuală de energie electrică ce ar fi
putut fi generată generată în instalațiile din Scenariul de liniei de
bază 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝑊
𝐹𝐸𝐶𝑂
– factorul de emisie pentru generarea separată a
2 ,𝐿𝐵,𝑦
energiei electrice în linia de bază pentru anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;

𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisie pentru SAEE la care este
conectată centrala electrică de termoficare pentru anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;
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Cantitatea maximă anuală de energie electrică (𝑊𝑀𝐴𝑋 ) ce ar fi putut fi
generată în instalațiile din Scenariul liniei de bază se determină cu
relația:
𝑊𝑀𝐴𝑋 = 𝑃Σ ∙ 𝑇𝑀𝐴𝑋
unde

(3.20)

𝑃Σ reprezintă puterea totală a instalațiilor generatoare de energie
electrică din cadrul CTE înainte de implementarea proiectului,
𝑀𝑊;
𝑇𝑀𝐴𝑋 – durata de funcționare la puterea maximă a instalațiilor
generatoare de energie electrică ale CTE înainte de
implementarea proiectului, ℎ/𝑎𝑛

În cazul cînd instalațiile generatoare au funcționat înainte de
implementarea proiectului cel puțin trei ani, fără modernizări
considerabile ale acestora, durata anuală de funcționare la putere maximă
trebuie să fie calculată cu relația:
𝑇𝑀𝐴𝑋 =

𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑
𝑃Σ

(3.21)

Cantitatea medie anuală istorică de energie electrică generată în
instalațiile din Scenariul de liniei de bază 𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 , se va determina
pentru o perioadă de trei ani. Astfel, cantitatea medie anuală istorică de
energie electrică generată se va determina cu relația:
3

𝑊𝐿𝐵,𝑚𝑒𝑑 = ∑ 𝑊𝑥 ⁄3

(3.22)

𝑥=1

unde

𝑊𝑥 reprezintă cantitatea anuală de energie electrică produsă de
instalațiile centrale termoelectrice pe durata a trei ani ce preced
data implementării proiectului, 𝑀𝑊/𝑎𝑛;
𝑥 – anul ce precedează data implementării proiectului.

Pasul 2. Estimarea factorului de emisie pentru generarea separată a
energiei electrice în linia de bază (𝐹𝐸𝐶𝑂2 ,𝐿𝐵,𝑦 )
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În cazul în care instalațiile de generare a energiei electrice nu au fost
supuse unor lucrări de modernizare considerabilă în ultimii trei ani ce
preced data implementării proiectului, atunci factorul de emisie pentru
generarea separată a energiei electrice se va determina în baza datelor
istorice privind eficiența instalațiilor:
𝑊
𝐹𝐸𝐶𝑂
=
2 ,𝐿𝐵,𝑦

unde

𝑊
𝑟
∑3𝑥=1 ∑𝑖(𝐵𝑗,𝑥
)
∙ 𝑄𝑖,𝑗

∑3𝑥=1 𝑊𝑥

∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛

(3.23)

𝑊
𝐹𝐸𝐶𝑂
reprezintă factorului de emisie pentru generarea
2 ,𝐿𝐵,𝑦
separată a energiei electrice în linia de bază, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;
𝑊
𝐵𝑗,𝑥
– consumul de combustibil j pe perioada anului x în
instalațiile de generare separată a energiei electrice, 𝑚 3 /𝑎𝑛 sau
𝑘𝑔/𝑎𝑛;

În caz contrar, la calcule se vor utiliza valori implicite ale eficienței
centralelor termoelectrice și se va aplica relația de calcul:
𝑊
𝐹𝐸𝐶𝑂
=
2 ,𝐿𝐵,𝑦

unde

3,6
∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2 ,𝑚𝑖𝑛
𝜂𝐶𝑇𝐸

(3.24)

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛 reprezintă factorul de emisie CO 2 pentru
combustibilul, cu cea mai mică intensitate carbonică, utilizat în
instalațiile de generare a energiei electrice, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
𝜂𝐶𝑇𝐸 – eficiența instalațiilor de generare a energiei electrice în
ciclu separat. Valori implicite pentru eficiență sunt prezentate în
tabelul A2.1. din Anexa 2.
3,6 – factorul de conversie din GJ în MWh, 𝐺𝐽/𝑀𝑊ℎ.

Pasul 3. Determinarea factorului de emisie pentru SAEE (𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 )
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Pentru factorul de emisie pentru SAEE (𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ) se va lua valoare
pentru „marja combinată” a factorului de emisie (vezi tabelul 3.1.).
Pasul 4. Determinarea emisiilor asociate cu generarea energiei
termice în scenariul de bază (𝑬𝒎𝑸
𝑳𝑩,𝒚 )
Emisiile asociate cu producerea energiei termice în scenariul de bază se
vor determina utilizînd relația:
𝑄
𝑄
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
= 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦

unde

(3.25)

𝑄𝑃𝑅,𝑦 reprezintă cantitatea de energie termică generată în
instalațiile CET din Scenariul de proiect în anul y, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝑄

𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 – reprezintă factorului de emisie pentru energia
termică din SACET din linia de bază, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽.
Pasul 5. Determinarea factorului de emisie pentru energia termică din
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în linia
𝑄
de bază (𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 )
𝑄
Factorul de emisie 𝐹𝐸𝐶𝑂
se va determina ca media ponderată pentru
2 ,𝐿𝐵,𝑦
ultimii trei ani ce preced data implementării proiectului reieșind din
structura surselor de energie termică din cadrul SACET la care este
conectată CET și combustibilii utilizați în cadrul acestora:

3

𝑄
𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦
=

1
∙∑
3

𝑥=1

unde

𝑄𝑥𝐶𝑇
𝑄𝑥𝐶𝐸𝑇
𝐶𝑇
𝐶𝐸𝑇
𝐹𝐸𝐶𝑂
∙
+
𝐹𝐸
∙
,𝑥
𝐶𝑂
,𝑥
𝑄
2
2
𝜂𝐶𝑇
𝜂
𝐶𝐸𝑇

𝑄𝑥𝐶𝑇

+

(3.26)

𝑄𝑥𝐶𝐸𝑇

𝑄𝑥𝐶𝑇 reprezintă căldura produsă în cadrul CT în anul x unul din
cei trei ani ce preced data de implementare a proiectului, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝜂𝐶𝑇 – randamentul CT din componența SACET la care este
conectată CET;
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𝐶𝑇
𝐹𝐸𝐶𝑂
– factorul de emisie pentru combustibilul utilizat la CT
2 ,𝑥
din componența SACET la care este conectată CET, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;

𝑄𝑥𝐶𝐸𝑇 – căldura produsă în cadrul CET în anul x unul din cei trei
ani ce preced data de implementare a proiectului, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝑄

𝜂𝐶𝐸𝑇 – randamentul de producere a energiei termice al CET din
componența SACET la care este conectată CET din cadrul
proiectului;
𝐶𝐸𝑇
𝐹𝐸𝐶𝑂
– factorul de emisie pentru combustibilul utilizat la CET
2 ,𝑥
din SACET la care este conectată CET din cadrul proiectului,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;

𝑥 – fiecare an din cei trei ani ce preced imediat data de
implementare a proiectului.
𝑄
Pentru randamentele 𝜂𝐶𝑇 și 𝜂𝐶𝐸𝑇
se vor aplica valori maxime ale
randamentelor de producere a energiei termice la centrale termice,
respectiv la centrale electrice de termoficare, înregistrate în ultimii trei
ani ce preced data implementării proiectului.
𝐶𝑇
𝐶𝐸𝑇
Pentru factorii de emisie 𝐹𝐸𝐶𝑂
și 𝐹𝐸𝐶𝑂
se vor aplica valorile
2 ,𝑥
2 ,𝑥
factorilor de emisie pentru combustibilii cu utilizați în cadrul CT,
respectiv, la CET, în ultimii trei ani ce preced data implementării
proiectului.

Pasul 6. Determinarea emisiilor totale din scenariul de bază (𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 )
Emisiile totale din scenariul de bază se vor determina ca suma emisiilor
𝑊
asociate de generarea separată a energiei electrice 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
și a celei
𝑄
termice 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 :
𝑄

𝑊
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
+ 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦

(3.27)

Opțiunea 2. Transformarea centralei termice în centrală electrică de
termoficare
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Energia termică produsă în scenariul de proiect va substitui parțial
energia termică produsă de instalațiile de generare a energiei din
scenariul liniei de bază și/sau energia termică consumată din SACET (în
cazul în care o parte a energiei termice produse în cadrul CET din cadrul
proiectului va fi livrată consumatorilor externi prin intermediul rețelelor
termice). Determinarea emisiilor din Linia de bază este bazată pe două
scenarii diferite:
a)
b)

toată energia termică produsă de instalațiile de cogenerare va
reprezenta consum propriu;
energia termică produsă de instalațiile de cogenerare parțial va
acoperi consumul propriu, iar restul va fi livrată consumatorilor
externi.

Emisiile din Linia de bază pentru anul y (EmLB,y) sunt calculate în modul
următor:
Pasul 1. Determinarea emisiilor pentru diferite scenarii ale Liniei de
𝑄
bază privind generarea energiei termice (𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
)
Energia
termică
generată

QPR,b

QLB,med

Min(EFQCO2,LB, EFQSACET)

QLB,med

QPR,
EFQCO2,LB

Cazul (a)
Cazul (b)
Figura 3.3. Determinarea emisiilor din linia de bază pentru două cazuri
diferite de generare a energiei termice
Cazul (a) Cantitatea de energie termică generată în instalațiile din
Scenariul de proiect (𝑄𝑃𝑅,𝑦 ), este consumată în totalitate
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𝑠.𝑝.
𝑠.𝑝.
pentru serviciile proprii 𝑄𝑃𝑅,𝑦
, adică 𝑄𝑃𝑅,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦
. Emisiile
se vor determina cu relația:
𝑄

𝑄

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2 ,𝐿𝐵,𝑦
unde

(3.28)

𝑄

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 reprezintă emisiile asociate cu producerea energiei
termice în Linia de bază pentru anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝑄𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea de energie termică generată în instalațiile de
cogenerare ale CET în Scenariul de proiect în anul y, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝑄

𝐹𝐸𝐶𝑂2 ,𝐿𝐵,𝑦 – reprezintă factorului de emisie pentru generarea
separată a energiei termice în linia de bază în cadrul CT
existente, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
Cazul (b) O parte din energia termică produsă în cadrul instalațiilor de
𝑠.𝑝.
cogenerare (𝑄𝑃𝑅,𝑦 ) va acoperi necesitățile proprii, iar restul
𝑐.𝑒𝑥𝑡.
va fi livrată consumatorilor externi 𝑄𝑃𝑅,𝑦
, adică:
𝑠.𝑝.

𝑐.𝑒𝑥𝑡.
𝑄𝑃𝑅,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦 + 𝑄𝑃𝑅,𝑦

(3.29)

Emisiile se vor determina cu relația:
𝑄

𝑠.𝑝.

𝑄

𝑠.𝑝.

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝐿𝐵,𝑦 + (𝑄𝑃𝑅,𝑦 − 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ) ∙
(3.30)
∙
Unde

𝑄
)
𝑚𝑖𝑛(𝐹𝐸𝐶𝑂2 ,𝐿𝐵,𝑦 ; 𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦

𝑠.𝑝.

𝑄𝑃𝑅,𝑦 reprezintă energia termică consumată pentru serviciile
proprii în Scenariul de proiect în anul y, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝑄
𝐹𝐸𝐶𝑂
– factorul de emisie pentru generarea separată a
2 ,𝐿𝐵,𝑦
energiei termice în cadrul CT în linia de bază pentru anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
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𝑄
𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦
– factorul de emisie pentru energia termică din
SACET în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽.

Pasul 2. Estimarea factorului de emisie pentru generarea separată a
energiei termice în linia de bază (𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝐿𝐵,𝑦 )
În cazul în care instalațiile de generare a energiei termice nu au fost
supuse unor lucrări de modernizare considerabilă în ultimii trei ani ce
preced data implementării proiectului, atunci factorul de emisie pentru
generarea separată a energiei termice se va determina în baza datelor
istorice privind eficiența instalațiilor:
𝑄
𝐹𝐸𝐶𝑂
=
2 ,𝐿𝐵,𝑦

unde

𝑄
𝑟
∑3𝑥=1 ∑𝑖(𝐵𝑗,𝑥
)
∙ 𝑄𝑖,𝑗

∑3𝑥=1 𝑄𝑥

∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛

(3.31)

𝑄𝑥 reprezintă căldura anuală produsă de instalațiile CT în
perioada ultimilor trei ani ce preced data implementării
proiectului, 𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝑄
𝐹𝐸𝐶𝑂
– factorul de emisie pentru generarea separată a
2 ,𝐿𝐵,𝑦
energiei termice în CT în linia de bază, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
𝑄
𝐵𝑗,𝑥
– consumul de combustibil j pe perioada anului x în
instalațiile CT, 𝑚 3 /𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛.

În caz contrar, la calcule se vor utiliza valori implicite ale eficienței CT
și se va aplica relația de calcul:
𝑄
𝐹𝐸𝐶𝑂
=
2 ,𝐿𝐵,𝑦

unde

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛
𝜂𝐶𝑇

(3.32)

𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑚𝑖𝑛 reprezintă factorul de emisie CO2 pentru
combustibilul, cu cea mai mică intenstate carbonică, utilizat în
instalațiile de generare a energiei termice, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽;
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𝜂𝐶𝑇 – eficiența instalațiilor de generare a energiei termice din
cadrul CT. Valori implicite pentru eficiență sunt prezentate în
anexa tabelul A2.3 din Anexa 2.
Pasul 3. Determinarea factorului de emisie pentru energia termică din
SACET (𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 )
𝑄

Factorul de emisie pentru energia termică din SACET (𝐹𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸𝑇,𝑦 ) se
determină cu ajutorul relației (3.26).
Pasul 4. Determinarea emisiilor asociate cu generarea energiei
𝑸
termice în scenariul de bază (𝑬𝒎𝑳𝑩,𝒚)
Emisiile asociate cu producerea separată a energiei electrice în scenariul
de bază se vor determina utilizînd relația:
𝐸𝑚𝑊
𝐿𝐵,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦
unde

(3.33)

𝑊
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
reprezintă emisiile din Linia de bază pentru anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;

𝑊𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea de energie electrică generată în instalațiile de
cogenerare a CET din Scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisie pentru SAEE, la care este
conectată CET, în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ.
Pasul 5. Determinarea factorului de emisie pentru SAEE (𝑭𝑬𝒓𝒆ț𝒆𝒂,𝒚)
Factorul de emisie pentru rețeaua electrică (𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ) se determină cu
ajutorul „Instrumentului de calcul a factorului de emisie pentru sistemul
electric” prezentat în „Moldova Grid Emission Factor Assessment”.
Pentru 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 se va lua valoare pentru „marja combinată” (vezi
tabelul 3.1).
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Pasul 6. Determinarea emisiilor totale din scenariul de bază (𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 )
Emisiile totale din scenariul de bază se vor determina ca suma emisiilor
𝑊
asociate de generarea separată a energiei electrice 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦
și a celei
𝑄
termice 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 conform relației (3.27).
Emisii realocate (𝑬𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕𝒆,𝒚)
Principalele surse potențiale pentru realocarea emisiilor în proiect sunt:
a) emisiile asociate cu situația cînd căldura gazelor de ardere
evacuate prin coșul de fum în atmosferă se recupera, chiar și
înainte de implementarea proiectului. Astfel, reutilizarea acestei
călduri în Scenariul de bază va duce la creșterea emisiilor în altă
parte în Scenariul de proiect;
b) emisiile asociate cu extragerea, producerea, transportul,
distribuția și prelucrarea cantității de combustibil fosil consumat
suplimentar în instalația de cogenerare față de instalația de
producere separată a energiei electrice din Scenariul de bază.
Emisiile realocate se vor determina cu relația:
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 = 𝐸𝑚𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝑦 + 𝐸𝑚𝑞.𝑟𝑒𝑐.,𝑦
unde

(3.34)

𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 reprezintă emisiile realocate din procesele de
extragere, producerea, transport, prelucrare, distribuție a
combustibilului și a căldurii recuperate de la gazele de ardere
evacuate din instalația de cogenerare în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝑦 – emisiile realocate provenite din procesele de
extragere, producere, transport, distribuție și prelucrare a
cantității de combustibil fosil consumat suplimentar în instalația
de cogenerare în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑞.𝑟𝑒𝑐.,𝑦 – emisiile asociate cu diminuarea cantității de căldură
a gazelor de ardere, evacuate din instalație, în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛.
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Determinarea 𝑬𝒎𝒒.𝒓𝒆𝒄.,𝒚
Dacă căldura recuperată din gazele de ardere evacuate pe perioada a
celui mai recent an ce precede data implementării proiectului 𝑄𝑟𝑒𝑐.,𝑥 este
mai mică decît 3 % din energia înglobată în combustibilul consumat în
instalația de generare a energiei în acest an, emisiile realocate pot fi
considerate egale cu zero (𝐸𝑚𝑞.𝑟𝑒𝑐.,𝑦 = 0).
În caz contrar, 𝐸𝑚𝑞.𝑟𝑒𝑐.,𝑦 trebuie să fie determinate ca produsul dintre
reducerea de căldură recuperată și factorul de emisii pentru
combustibilul cu cea mai mare intensitate carbonică consumat de
instalația de generare separată a energiei electrice, respectiv energie
termică (în dependență de opțiunea aleasă pentru Scenariul liniei de
bază). În cazul în care în Scenariul liniei de bază s-a consumat un
amestec combustibil format din combustibil fosil și biocombustibil, sa va
considera că amestecul de combustibil este format la 100 % din
combustibil fosil. Astfel, 𝐸𝑚𝑞.𝑟𝑒𝑐.,𝑦 se va determina cu relația:
𝐸𝑚𝑞.𝑟𝑒𝑐.,𝑦 = (𝑄𝑟𝑒𝑐.,𝑥 − 𝑄𝑟𝑒𝑐.,𝑦 ) ∙ 𝐹𝐸𝐶𝑂2 ,𝑚𝑎𝑥
unde

(3.35)

𝑄𝑟𝑒𝑐.,𝑥 reprezintă căldura recuperată din gazele de ardere la ieșire
din instalația de generare separată a energiei pe parcursul celui
mai recent an ce precede data de implementare a proiectului,
𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝑄𝑟𝑒𝑐.,𝑦 – căldura recuperată din gazele de ardere la ieșire din
instalația de cogenerare a energiei în Scenariul de proiect anul y,
𝐺𝐽/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐶𝑂2,𝑚𝑎𝑥 – factorul de emisii CO2 pentru combustibilul cu cea
mai mare intensitate carbonică consumat de instalația de
generare separată a energiei, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽.

Determinarea 𝑬𝒎𝒂𝒎𝒐𝒏𝒕𝒆,𝒚
Emisiile asociate cu diminuarea cantității de căldură a gazelor de ardere,
evacuate din instalație, se vor lua în considerare doar pentru opțiunea 1 a
Scenariului de bază.
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În cazul cînd consumul anual de combustibil în proiect este mai mic sau
egal cu consumul de combustibil anual, istoric, înregistrat de instalația de
generare separată a energiei electrice sau termice pînă la implementarea
proiectului, emisiile realocate din procesele de extragere, transportare,
prelucrare, depozitare sau distribuție a combustibilului se vor considera
egale cu zero 𝐸𝑚𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝑦 . În caz contrar, emisiile realocate vor fi luate
în considerare și se vor determina cu relațiile de mai jos.
𝑟
𝐸𝑚𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝑦 = 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗
∙ 𝐹𝐸𝑗,𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝐶𝐻4 ∙ 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 ∙
1 3
𝑊
𝑟
)
∙ ∑𝑥=3 ∑𝑗(𝐵𝑗,𝑥
∙ 𝑄𝑖,𝑥
3
∙ (1 −
)
𝑟 )
∑𝑗(𝐵𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗

(3.36)

sau
𝑟
𝐸𝑚𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝑦 = 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗
∙ 𝐹𝐸𝑗,𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝐶𝐻4 ∙ 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 ∙
1 3
𝑄
𝑟
)
∙ ∑𝑥=3 ∑𝑗(𝐵𝑗,𝑥
∙ 𝑄𝑖,𝑥
3
∙ (1 −
)
𝑟
∑𝑗(𝐵𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗 )

unde

(3.37)

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – consumul de combustibil j utilizat de instalația de
3
cogenerare în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑟
3
𝑄𝑖,𝑗
– căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau 𝐺𝐽/𝑘𝑔;

𝐹𝐸𝑗,𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝐶𝐻4 – factorul de emisii CH4 în amonte pentru
procesul de extragere, producere, transport, prelucrare și
distribuție a combustibilului consumat în anul y, t CH4/GJ;
𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 – coeficentul
𝑡𝐶𝑂2 𝑒 / 𝑡 𝐶𝐻4 ;

încălzirii

globale

pentru metan,

𝑊
𝐵𝑗,𝑥
, – consumul anual de combustibil, istoric, înregistrat de
instalația de generare separată a energiei electrice în anul x ce
3
precede data de implementare a proiectului, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;

64 din 142

Ghid pentru determinarea emisiilor și reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare
𝑄
𝐵𝑗,𝑥
, – consumul anual de combustibil, istoric, înregistrat de
instalația de generare separată a energiei termice în anul x ce
3
precede data de implementare a proiectului, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑟
𝑄𝑖,𝑥
– căldura inferioară de ardere a combustibilului consumat în
3
anul x ce precede data de implementare a proiectului, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau
𝐺𝐽/𝑘𝑔;

𝑥 – fiecare an din cei trei ani ce preced imediat data de
implementare a proiectului.
Metodologia de monitorizare
Datele și parametrii ce urmează a fi monitorizați includ:
 𝑊𝑃𝑅,𝑦 cantitatea de energie electrică generată în instalațiile CET din
Scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Înregistrările privind energia electrică
generată;
 𝑄𝑃𝑅,𝑦 cantitatea de energie termică generată în instalațiile CET din
Scenariul de proiect în anul y, 𝐺𝐽/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Înregistrările privind energia termică
generată;
𝑠.𝑝.

 𝑄𝑃𝑅,𝑦 cantitatea de energie termică consumată pentru serviciile proprii
în Scenariul de proiect în anul y, 𝐺𝐽/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Înregistrările privind energia termică
consumată pentru necesitățile proprii;
 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 consumul de combustibil j utilizat pentru generarea energiei
electrice în anul y, 𝑚𝑁3 /𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Indicațiile dispozitivelor de măsurare;
 𝑄𝑟𝑒𝑐.,𝑦 căldura recuperată din gazele de ardere la ieșire din instalația de
cogenerare a energiei și utilizată în alte scopuri decît cele de generare a
energiei (de exemplu preîncălzirea păcurii) în Scenariul de proiect anul
y, 𝐺𝐽/𝑎𝑛.
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Sursa datelor/parametrilor: Instalația de recuperare a căldurii gazelor de
ardere;
𝑟
 𝑄𝑖,𝑗
căldura inferioară de ardere a combustibilului j consumat în anul y,
𝐺𝐽/𝑚𝑁3 sau 𝐺𝐽/𝑘𝑔.

 Sursa datelor/parametrilor:



o

Valoarea oferită
preferabilă);

de

furnizorul

de

combustibil

(opțiune

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în condiții de
laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;

o

Valoare oferită de Panelul Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on National GHG
Inventories 2006, Vol. 2 (Energy), capitolul 1, tabelul 1.2).

𝐹𝐸𝑗,𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒,𝐶𝐻4 factorul de emisii CH4 în amonte pentru procesul de
extragere, producere, transport, prelucrare
combustibilului consumat în anul y, t CH4/GJ.

și

distribuție

a

Sursa datelor/parametrilor:
o

Date naționale sigure și precise privind emisiile fugitive de metan
CH4 asociate cu producerea, transportul și distribuția
combustibilului. Pot fi utilizate datele din Raportul național de
inventariere a emisiilor GES. Această sursă este cea mai preferată
pentru utilizare.

o

Valori implicite conform Ghidului IPCC. Această sursă se va
utiliza doar în cazul cînd opțiunea (a) nu este disponibilă.

3.6. Generarea energiei electrice din surse regenerabile
Scopul și aplicabilitatea metodologiei
Această metodologie include implementarea proiectelor ce prevăd
producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie, cum ar fi
instalații fotovoltaice, hidro, eoliene, geotermale sau pe baza biomasei
regenerabile, care au scopul de a produce și a injecta energia electrică
SAEE sau de a o livra direct unui consumator.
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Metodologia dată este aplicabilă pentru următoarele tipuri de proiecte:
(a) construcția unei CE noi;
(b) construirea unor capacități adiționale de generare în

cadrul CE existente;
(c) modernizarea CE existente;
(d) reabilitarea instalațiilor CE existente.

Producerea combinată a energiei electrice și a celei termice nu cade sub
incidența metodologiei date.
Hotarele proiectului
Hotarele proiectului includ extinderea în spațiu a CE din cadrul proiect și
a CE conectate la același SAEE cu CE din cadrul proiectului.
Scenariul de bază pentru CE nouă
Scenariul de bază presupune că în absența CE din cadrul proiectului
livrarea energiei electrice ar fi realizată de către CE existente sau nou
construite conectate la rețea.
Scenariul de bază pentru reabilitarea, modernizarea sau înlocuirea
CE existente
Pentru proiectele ce includ reabilitarea, modernizarea sau înlocuirea
centralelor electrice existente, scenariul de bază reprezintă situația în
care centrala electrică existentă și-ar fi continuat funcționarea mai
departe. Metodologia folosește date istorice privind energia electrică
generată pentru determinarea energiei electrice produse în linia de bază,
reieșind din ipoteza că situația de pînă la implementarea proiectului ar fi
continuat fără schimbări majore. În absența proiectului CE existentă ar fi
continuat injectarea energiei electrice în SAEE în volum mediu istoric
pînă la momentul reabilitării, modernizării sau înlocuirii CE în absența
proiectului dat.
Scenariul de bază pentru construcția capacităților adiționale de
generare a energiei electrice
Dacă proiectul include construirea unor capacități adiționale de generare
a energiei electrice din surse regenerabile în cadrul CE existente
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conectate la SAEE, scenariul de bază va reprezenta situația în care CE
existentă ar livra în SAEE energie electrică în volume medii istorice,
pînă cînd CE ar fi fost supusă reabilitării sau înlocuirii, iar energia
electrică generată de capacitățile adiționale construite în cadrul
proiectului ar fi generată și livrată în SAEE de către alte CE.
Determinarea emisiilor din linia de bază (𝑬𝒎𝑳𝑩,𝒚)
Emisiile din scenariul de bază includ doar emisiile de CO 2 rezultate din
generarea energiei electrice în cadrul CE care vor fi substituite datorită
implementării proiectului. La baza metodologiei stă ipoteza că toată
cantitatea de energie electrică ce depășește nivelul generării în linia de
bază ar fi fost generată de alte CE existente sau noi conectate la SAEE:
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦
unde

(3.38)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝑊𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea de energie electrică generată în instalațiile CE
și livrată în rețea în scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisie pentru SAEE la care este
conectată CE pentru anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ. Se va utiliza marja
combinată a factorului de emisie pentru rețeaua electrică (vezi
tabelul 3.1).

Cantitatea de energie electrică 𝑊𝑃𝑅,𝑦 , va reprezenta valori diferite în
funcție de tipul proiectului:
1. Construirea CE noi:
𝑊𝑃𝑅,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝐶𝐸,𝑦
unde

(3.39)

𝑊𝑃𝑅,𝐶𝐸,𝑦 reprezintă cantitatea netă de energie electrică produsă și
livrată în SAEE de către CE nouă.

2. Construirea capacităților noi în cadrul CE eoliene sau solare. În acest
caz, energia electrică generată și livrată în SAEE de capacitățile
adiționale de generare trebuie să fie măsurate direct pentru
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determinarea 𝑊𝑃𝑅,𝑦 :
𝑊𝑃𝑅,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑑,𝑦
unde

(3.40)

𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑑,𝑦 reprezintă cantitatea netă de energie electrică produsă și
livrată în SAEE de capacitățile adiționale de generare, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.

3. Construirea capacităților noi în cadrul centralelor hidroelectrice
(CHE), pot afecta considerabil generarea energiei electrice la CE
existentă sau instalațiile generatoare din cadrul acesteia. De exemplu
un hidroturbogenerator instalat în cadrul barajului existent poate
afecta funcționarea hidroturbogeneratoarelor existente. De aceea,
pentru acest tip de proiecte se va aplica aceiași abordare de calcul,
pentru capacitățile de generare noi, ca și în cazul proiectelor ce
prevăd reabilitarea, modernizarea sau înlocuirea CE existente (vezi
punctul 5). Astfel, pentru determinarea emisiilor în scenariul de bază
se va lua în considerare doar acea cantitate de energie electrică
produsă, care depășește nivelul mediu al energiei electrice livrate de
către CE de pînă la implementarea proiectului, adică diferența dintre
cantitățile de energie electrică produsă și livrată în SAEE în scenariul
de bază și în cel de proiect. În cazul dat nu este nevoie să fie
monitorizată cantitate de energie electrică produsă și livrată în SAEE
de către capacitățile de generare noi.
4. Construirea capacităților noi în cadrul CE pe biomasă, unde
instalațiile existente și cele noi vor utiliza în comun resursele
regenerabile în cantități limitate (de exemplu deșeuri lemnoase),
trebuie să ia în calcul faptul că instalațiile noi pot reduce cantitatea de
resurse regenerabile disponibile pentru instalațiile existente. De
aceea, energia electrică generată de instalațiile existente trebuie să fie
luate în considerare la determinarea emisiilor din linia de bază, linia
de proiect și emisiile realocate. Energia electrică generată în linia de
bază 𝑊𝑃𝑅,𝑦 , corespunde creșterii nete a energiei electrice, și trebuie
calculată cu relația:
𝑊𝑃𝑅,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝐶𝐸,𝑦 − 𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡,𝑦
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unde

𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡,𝑦 reprezintă cantitatea netă de energie electrică ce ar fi
fost produsă și livrată de centrala electrică în absența proiectului
determinat ca valoare maximă dintre 𝑊𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,𝑦 și 𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 ,
în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡,𝑦 = 𝑀𝐴𝑋(𝑊𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,𝑦 ; 𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 )

(3.42)

𝑊𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,𝑦 – cantitatea de energie elctrică produsă și livrată de
instalațiile generatoare existente în CE, în absența proiectului, în
anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 – cantitatea de energie elctrică estimată că ar fi fost
produsă și livrată de instalațiile generatoare existente în CE, în
cazul cînd ar fi fost suficiente resurse regenerabile pentru
funcționarea acestora, în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
În cazul în care instalațiile existente sunt oprite sau producerea de
energie electrică în acestea este limitată, nu se va lua în calcule
energia electrică produsă în alte instalații pe bază de aceleași resurse
regenerabile de energie care oricum ar fi fost utilizate de instalațiile
existente sau energia electrică produsă în instalațiile noi ce au
menirea să înlocuiască aceste instalații (oprite sau limitate în
producere). În acest caz, în locul 𝑊𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,𝑦 se va utiliza 𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 ,
deoarece aceasta prevede funcționarea tuturor instalațiile de generare
a energiei electrice existente.
5. În cazul acestor reabilitării, modernizării sau înlocuirii CE hidro,
solare sau eoliene, cantitatea energiei electrice poate varia
considerabil de la an la an, datorită condițiilor meteo diferite și
disponibilității resurselor regenerabile (de exemplu varierea cantității
precipitațiilor, vitezei vîntului, iradierea solară etc.), de aceea
utilizarea datelor istorice privind producția anuală de energie electrică
poate genera o incertitudine considerabilă. Din aceste considerente,
această metodologie prevede aplicarea unei deviații standard în
scopul ajustării datelor istorice privind cantitatea produsă de energie
electrică 𝜎𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 . Aceasta va asigura faptul că cantitatea de energie
electrică produsă în linia de bază a fost determinată într-o manieră
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conservativă. Creșterea cantității de energir electrică generată în linia
de bază (𝑊𝑃𝑅,𝑦 ), asociată cu implementarea proiectului, se va
determina din următoarea relație:
𝑊𝑃𝑅,𝑦 = 𝑀𝐴𝑋(𝑊𝑃𝑅,𝐶𝐸,𝑦 − (𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 + 𝜎𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 ); 0)
unde

(3.43)

𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 reprezintă media anuală istorică a cantității nete de
energie electrică produsă de CE existentă pînă la implementarea
proiectului, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝜎𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 – devierea standard a cantității medii anuale de energie
electrică livrată în SAEE de către CE existentă pînă la
implementarea proiectului, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.

6. Reabilitarea, modernizarea sau înlocuirea CE pe biomasă. În cazul
acestui tip de proiect energia electrică generată în scenariul de proiect
𝑊𝑃𝑅,𝑦 , este asociată cu creșterea netă a cantității de energie electrice
produse datorită implementării proiectului:

unde

𝑊𝑃𝑅,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝐶𝐸,𝑦 − 𝑊𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡,𝑦

(3.44)

𝑊𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡,𝑦 = 𝑀𝐴𝑋(𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 ; 𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 )

(3.45)

𝑊𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡,𝑦 reprezintă cantitatea de energie electrică ce ar fi
fost livrată în SAEE de către instalațiile CE în absența
proiectului, și se determină ca valoarea maximă dintre 𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 și
𝑊𝐿𝐵,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 , în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.

Determinarea mediei anuale istorică a cantității nete de energie
electrică produsă de CE existentă pînă la implementarea proiectului
(𝑾𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄 )
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Media anuală istorică a cantității nete de energie electrică produsă de
centrala electrică existentă, cuprinde toate datele din cel mai recent an
(sau lună, săptămînă sau altă perioadă de timp) disponibil pînă la data
reabilitării, modernizării sau construcției centralei electrice.
Pentru determinarea 𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 poate fi aleasă una din cele două perioade
recomandate:
(a)

ultimii trei ani calendaristici (în cazul CHE cinci ani) ce preced data
implementării proiectului; sau

(b) Perioada de timp începînd cu 𝐷𝐴𝑇𝐴𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 pînă la ultimul an ce

precede data implementării proiectului. Această periodaă trebuie să
includă cel puțin trei ani calendaristici (în cazul centralelor
hidroelectrice cinci ani). 𝐷𝐴𝑇𝐴𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 reprezintă cel mai recent
moment de timp între:
(i)

darea în exploatare a instalațiilor CE;

(ii) data ultimii creșteri a capacității de generare a CE;
(iii) data ultimii reabilitări sau modernizări a CE.

Această posibilitate de alegere oferă o mai mare flexibilitate: aplicarea
unei perioade mai lungi de timp poate duce la o deviere standard mai
mică a cantității nete de energie electrică produsă, iar aplicarea perioadei
mai scurte poate evidenția mai bine condițiile tehnice de funcționare a
CE pe perioada ultimilor ani.
În cazul reabilitării instalațiilor CE care nu au funcționat pe perioada
ultimilor trei ani (în cazul CHE cinci ani), 𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 se ia egal cu zero.
Determinarea emisiilor din linia de proiect (𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 )
Pentru majoritatea proiectelor ce prevăd implementarea resurselor
regenerabile de energie emisiile din proiect sunt egale cu zero
(𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 = 0).
Emisiile din linia de proiect trebuie să fie luate în considerare doar
pentru următoarele categorii de proiecte:
(a)

CHE cu lac de acumulare;
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(b) CE ce au și un consum de combustibili fosili.

Emisiile din linia de proiect trebuie să fie determinate cu relația:
EmPR,y = EmPR,CF,y + EmPR,LA,y
unde

(3.46)

𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 reprezintă emisiile de CO2 din proiect în anul y,
t CO2/an;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐶𝐹,𝑦 – emisiile asociate cu consumul de combustibili fosili
în anul y, t CO2/an;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐿𝐴,𝑦 – emisiile asociate cu lacurile de acumulare a CHE în
anul y, t CO2/an.

Emisiile asociate cu consumul de combustibili fosili (𝑬𝒎𝑷𝑹,𝑪𝑭,𝒚)
Pentru centralele electrice solare, care utilizează și combustibili fosili la
generarea energiei electrice, trebuie să fie determinate și emisiile
asociate cu consumul de combustibili fosili 𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐶𝐹,𝑦 .
În cazul tuturor proiectelor ce prevăd generarea energiei electrice din
resurse regenerabile, consumul de combustibil pentru generatoarele de
rezervă poate fi neglijat.
Emisiile asociate cu consumul de combustibili fosili se vor determina cu
următoarea relație:
𝑟
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐶𝐹,𝑦 = ∑ 𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗
∙ 𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦

unde

(3.47)

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 reprezintă consumul de combustibil j utilizat la generarea
3
energiei electrice în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑟
3
𝑄𝑖,𝑗
– căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau 𝐺𝐽/𝑘𝑔;

𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru combustibilul j
consumat pentru cogenerare energiei electrice în anul y,
t CO2/GJ.
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Emisiile asociate cu lacurile de acumulare a CHE (𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐿𝐴,𝑦 )
Densitatea energetică a proiectului se determină cu relația:
𝐷𝐸 =
unde

𝑃𝑃𝑅 − 𝑃𝐿𝐵
𝑆𝑃𝑅 − S𝐿𝐵

(3.48)

𝐷𝐸 reprezintă densitatea energetică a proiectului, 𝑊/𝑚2;
𝑃𝑃𝑅 – puterea CHE după implementarea proiectului, 𝑊;
𝑃𝐿𝐵 – puterea CHE pînă la implementarea proiectului, 𝑊;
𝑆𝑃𝑅 – suprafața totală a lacului/lacurilor de acumulare după
implementarea proiectului, 𝑚 2;
S𝐿𝐵 – suprafața totală a lacului/lacurilor de acumulare pînă
implementarea proiectului, 𝑚 2.

Dacă densitatea energetică a proiectului este mai mare de 4 𝑊/𝑚 2 sau
egală cu 10 𝑊/𝑚 2, atunci emisiile asociate cu lacurile de acumulare a
CHE 𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐿𝐴,𝑦 se vor determina cu relația:
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐿𝐴,𝑦 =
unde

𝐹𝐸𝐿𝐴 ∙ 𝑊𝑃𝑅,𝑦
1000

(3.49)

𝐹𝐸𝐿𝐴 reprezintă factorul de emisie pentru lacurile de acumulare a
CHE 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒/𝑀𝑊ℎ.
𝐹𝐸𝐿𝐴 = 0,09 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒/𝑀𝑊ℎ.

Dacă densitatea energetică a proiectului este mai mare de 10 𝑊/𝑚2 ,
atunci:
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐿𝐴,𝑦 = 0
Determinarea emisiilor realocate (𝑬𝒎𝒓𝒆𝒂𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕𝒆,𝒚)
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Determinarea emisiilor realocate este necesară doar pentru proiectele ce
utilizează în calitate de combustibil reziduuri de biomasă. Emisiile
realocate se determină cu relația:
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 = 𝐸𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑦 + 𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦
unde

(3.51)

𝐸𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑦 reprezintă emisiile asociate cu transportarea
reziduurilor de biomasă de la sursa lor pînă la locul de consum în
anul y, t CO2/an;
𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦 – emisiile asociate cu consumul de energie pentru
prelucrarea biomasei consumate în anul y, t CO2/an

În cazul în care distanța dintre locul de origine a reziduurilor de biomasă
este mai mică decît 200 km, emisiile generate la transportare ei pot fi
neglijate. Reieșind din faptul că Republica Moldova este un stat cu o
suprafață mică, iar consumul de biomasă are un caracter local, se poate
de considerat emisiile asociate cu transportul reziduurilor de biomasă
egale cu zero:
𝐸𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑦 = 0

(3.52)

Emisiile rezultate din consumul de energie pentru producerea și
prelucrarea reziduurilor de biomasă se va determina cu relația:
𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦 = 𝐵𝑃𝑅,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠ă,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑦
unde

(3.53)

𝐵𝑃𝑅,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠ă,𝑦 reprezintă consumul de biomasă utilizată în
instalația de generare a energiei electrice în anul y, 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru biomasa
utilizată în instalația de generare a energiei electrice în anul y,
t CO2/t de biomasă.

Avînd în vedere că în Republica Moldova consumul de biomasă poartă
un caracter local, respectiv proiectele ce prevăd generarea energiei din
biomasă sunt de o scară mai mică, emisiile rezultate din consumul de
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energie pentru producerea și prelucrarea reziduurilor de biomasă pot fi
neglijate:
𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦 = 0

(3.54)

Determinarea reducerilor de emisii
Reducerile de emisii se vor determina ca diferența dintre emisiile din
linia de bază, și emisiile din proiect și emisiile realocate:
𝑅𝐸 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 − 𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 − 𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦
unde

(3.55)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 reprezintă emisiile de CO2 din linia de proiect ce
corespund anului y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 – emisiile de CO2 din proiect ce corespund anului y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 – emisiile realocate din procesele de extragere,
prelucrare, lichefiere, transportare, regazificare sau distribuția a
gazelor naturale în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;

Metodologia de monitorizare
Date și parametri ce trebuie să fie monitorizați includ:


𝑊𝑃𝑅,𝑦 cantitatea de energie electrică generată în instalațiile CE și
livrată în SAEE în scenariul de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Înregistrările
electrică generată și livrată în SAEE;



energia

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 consumul de combustibil j utilizat pentru generarea
energiei electrice în anul y.
Sursa datelor/parametrilor:
măsurare;



privind

Indicațiile

dispozitivelor

de

𝐵𝑃𝑅,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠ă,𝑦 consumul de biomasă utilizată în instalația de
generare a energiei electrice în anul y, 𝑘𝑔/𝑎𝑛.
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Sursa datelor/parametrilor:
măsurare.


dispozitivelor

de

Conținutul de umiditate a biomasei, %.
Sursa datelor/parametrilor:
consumului;



Indicațiile

Măsurări

periodice

la

locul

Căldura inferioară de ardere a biomasei consumate în anul y,
𝐺𝐽/𝑘𝑔.
Sursa datelor/parametrilor:



o

Valoarea oferită de furnizorul de combustibil (opțiune
preferabilă);

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în
condiții de laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;

o

Valoare oferită de Panelul Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on National
GHG Inventories 2006, Vol. 2 (Energy), capitolul 1,
tabelul 1.2).

𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑑,𝑦 cantitatea netă de energie electrică produsă și livrată în
SAEE de capacitățile adiționale de generare, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Contoarele de energie electrică și
înregistrările privind energia electrică generată și livrată în
SAEE;



𝜎𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐 devierea standard a cantității medii anuale de energie
electrică livrată în SAEE de către CE existentă pînă la
implementarea proiectului, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Calculat reieșind din 𝑊𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐
determinat preventiv;



𝑃𝑃𝑅 Puterea instalată a CHE după implementarea proiectului, 𝑊.
Sursa datelor/parametrilor: Locul desfășurării proiectului;
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𝑆𝑃𝑅 suprafața totală a lacului/lacurilor de acumulare după
implementarea proiectului, 𝑚 2.
Sursa datelor/parametrilor: Locul desfășurării proiectului.

3.7. Producerea energiei termice și/sau energiei electrice în ciclul
termomecanic pe baza resurselor regenerabile
Această metodologie include tehnologiile bazate pe valorificarea
energiei regenerabile în scopul producerii energiei și alimentării
consumatorilor rezidențiali, industriali sau comerciali. Tehnologii au
scopul de a înlocui utilizarea combustibililor fosili la producerea
energiei.
Metodologia poate fi aplicată și proiectelor ce țin de implementarea
tehnologiilor de cogenerare/trigenerare pe bază de biocombustibili.
Reducerile de emisii rezultate în urma implementării proiectelor de
cogenerare/trigenerare pot fi asociate cu una din următoarele activități:
(a) livrarea energiei electrice în SAEE;
(b) producerea energiei electrice și/sau a energiei termice la locul de
consum a acestora sau livrarea către un consumator extern;
(c) Combinarea opțiunilor (a) și (b).
Proiectele care urmăresc să modernizeze sau să reabiliteze instalațiile
existente de producere a energiei la fel cad sub incidența aceste
metodologii.
La fel această metodologie poate fi aplicată și proiectelor ce țin de
implementarea unor noi surse de energie (CT sau CET) sau de
construirea de noi capacități în cadrul surselor existente.
Dacă se utilizează biocombustibilul solid (de exemplu brichete), este
necesar de demonstrat că la producerea acestora se utilizează doar
biocombustibili, în caz contrar, este necesar să se determine emisiile
realocate.
Pentru proiectele ce prevăd implementarea instalațiilor de generare a
energiei pe bază de cărbune de lemn, această metodologie este aplicabilă
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doar dacă se demonstrează că cărbunele este produs în cuptoare dotate cu
recuperarea sau distrugerea metanului.
Dacă cărbunele este produs în cuptoare care nu sunt înzestrate cu
echipament recuperare sau distrugere a metanului, emisiile din procesul
de producere a cărbunelui trebuie să fie luate în considerare.
În cazul utilizării biomasei produse la plantațiile de culturi energetice
trebuie să fie determinate emisiile asociate cu cultivarea acestora.
Hotarele proiectului
Hotarele spațiale ale proiectului includ:
(a) toate CT sau CET aflate la locul desfășurării proiectului dacă au
la bază procesele de ardere a biomasei, combustibilului solid sau
ambele opțiuni;
(b) Toate CET care sunt conectate la același SAEE cu CET din
cadrul proiectului;
(c) CT sau CEET din cadrul proiectului livrează energia produsă
consumatorilor rezidențiali, comerciali sau industriali;
(d) instalațiile de producere anaerobică a biogazului pentru
generarea energiei electrice și/sau termice la centralele din cadrul
proiectului.
Determinarea scenariului de bază
Pentru tehnologiile bazate pe surse regenerabile ce vin să înlocuiască
tehnologiile bazate pe utilizarea combustibilului fosil, în calitate de
scenariu de bază se va aplica situația în care energia ar fi fost produsă în
continuare în tehnologiile pe baza combustibililor fosili.
Pentru proiectele implementate în cadrul centralelor existente,
determinarea liniei de bază trebuie să se bazeze pe datele statistice
privind consumul de energie (de exemplu energie electrică, combustibil
etc.) și energia produsă de centrală (de exemplu energie electrică și/sau
energie termică). În acest caz se vor utiliza:
(a) datele statistice pentru cei mai recenți trei ani ce preced data
implementării proiectului (în cazul în care centrala a funcționat
mai mult de trei ani);
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(b) datele statistice pentru cel puțin un an ce precede data
implementării proiectului (în cazul în care centrala a funcționat
mai puțin de trei ani); sau
(c) sau datele privind performanța energetică a centralei obținute în
urma unui studiu ce a inclus o serie de teste și măsurări la
instalațiile generatoare înainte de implementarea proiectului (de
exemplu randamentul, consumul de energie, energia produsă
etc.).
În cazul în care centrala din cadrul proiectului a livrat energiei electrică
și/sau termică consumatorilor externi, este necesară informația istorică
privind livrările de energie la acești consumatori.
Pentru proiectele ce se implementează în centralele existente, este
necesar de demonstrat că activitățile din cadrul proiectului nu reprezintă
continuarea practicilor existente de producere a energiei. Factorul de
emisie pentru linia de bază se va alege ca valoare minimă dintre factorul
de emisie al combustibilului ce ar fi fost utilizat în absența proiectului și
factorul de emisie a combustibilului fosil ce a fost utilizat înainte de
implementarea proiectului.
Scenariul de bază pentru producerea energiei electrice și/sau
energiei termice
Proiectele ce presupun producerea energiei electrice și energie termice
trebuie să utilizeze unul din scenariile de bază prezentate mai jos:
(a) energia electrică se importă din SAEE, iar energia termică este
produsă pe baza combustibililor fosili;
(b) energia electrică și energia termică sunt produse de centrale
locale pe bază de combustibili fosili și există posibilitatea livrării
energiei produse în SAEE sau SACET;
(c) combinația opțiunilor (a) și (b);
(d) energia electrică și energia termică sunt produse în instalații de
cogenerare/trigenerare pe baza combustibililor fosili (cu
posibilitatea livrării energiei electrice în SAEE sau a energiei
termice în SACET);
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(e) energia electrică este importată din SAEE sau/și produsă de CTE
locală pe bază de combustibili fosili (cu posibilitatea livrării
energiei electrice în SAEE), iar energia termică este produsă pe
bază de biomasă;
(f) energia electrică este produsă la CTE locală pe bază de biomasă
(cu posibilitatea livrării energiei electrice în SAEE) și/sau
consumată din SAEE, iar energia termică este produsă local pe
baza combustibililor fosili;
(g) energia electrică și energia termică sunt produse în instalațiile de
cogenerare/trigenerare pe bază de biomasă (fără posibilitatea
livrării energiei produse consumatorilor externi);
(h) producerea energiei electrice și/sau energiei termice în
instalațiile locale cu posibilitatea utilizării a mai multor tipuri de
combustibili;
(i)

energia electrică este importată din SAEE și/sau produsă în
instalațiile de cogenerare/trigenerare pe bază de biomasă (cu
posibilitatea livrării energiei electrice în SAEE sau direct
consumatorilor externi), iar energia termică în instalații de
cogenerare/trigenerare pe bază de biomasă și/sau în CT pe bază
de biomasă (fără posibilitatea livrării energie consumatorilor
externi);

(j)

Energia electrică este importată din SAEE și/sau produsă la CE
locală, iar energia termică este produsă pe baza energiei
electrice.

Determinarea emisiilor din linia de bază asociate cu producerea
energiei electrice
Emisiile din linia de bază asociate cu producere de energiei electrice la
centrală locală se determină cu relația:
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑒𝑙.𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 = (
unde

𝑊𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦

𝐿𝐵,𝑊

) × 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝐶.𝐹.,𝐶𝑂2

(3.56)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑒𝑙.𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu
producere de energiei electrice la centrală locală în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
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𝑊𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 – cantitatea de energie electrică produsă în proiect ce substituie
energia electrică produsă la centrala locală ce s-ar fi utilizat în absența
proiectului în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝐶.𝐹.,𝐶𝑂2 – factorul de emisie CO2 pentru combustibilul fosil ce ar fi
fost consumat la centrala din linia de bază în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;

𝐿𝐵,𝑊 – randamentul CE locale pe bază de combustibil fosil.
Emisiile din linia de bază asociate cu consumul energiei electrice din SAEE se
va determina cu relația:

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 = 𝑊𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦
unde

(3.57)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu
consumul energiei electrice din SAEE în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝑊𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – cantitatea de energie electrică ce ar fi consumată din
SAEE în absența proiectului în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisie pentru SAEE pentru anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ.

Determinarea emisiilor din scenariul de bază asociate cu producerea
energiei termice
Pentru energia termică produsă pe baza combustibililor fosili și sau
energiei electrice consumate din SAEE, emisiile din linia de bază trebuie
să fie determinate cu relația:
𝑄𝑃𝑅,𝑦
𝐸𝑚𝑄,𝑦 = (
) × 𝐸𝐹𝐶𝐹,𝐶𝑂2

𝐿𝐵,𝑄

unde

(3.58)

𝐸𝑚𝑄,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu consumul
de energie termică substiutuită în proiect în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝑄𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea netă de energie termică produsă din surse
fosile și substiuită în cadrul proiectului în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
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𝐸𝐹𝐶𝐹,𝐶𝑂2 – factorul de emisie CO2 pentru combustibilul fosil ce
ar fi fost consumat la centrală din linia de bază în anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;

𝐿𝐵,𝑄 – randamentul instalației de producere a energiei termice
ce ar fi fost folosită în absența proiectului.
Pentru opțiunile scenariului de bază (a), (b) și (c), emisiile din linia de
bază trebuie să fie calculate ca suma dintre emisiile asociate cu
producerea energiei electrice și cele asociate cu producerea energiei
termice pe baza celor mai recente date istorice.
Determinarea factorului de emisie pentru energia electrică
Pentru proiectele ce presupun substituirea energiei electrice produse de
centralele locale și/sau energia electrică consumată din SAEE, factorul
de emisie pentru energia electrică trebuie să reflecte intensitatea
carbonică a centralei electrice locale și/sau a rețelei electrice. Dacă
cantitatea de energie electrică produsă în proiect este mai mică sau egală
cu suma cantităților de energie electrică produsă de CE locale și
consumul net al energiei electrice din SAEE în linia de bază, factorul de
emisie trebuie să fie calculat ca media ponderată a factorilor de emisie
pentru energia electrică produsă de centrala locală și cea consumată din
SAEE.
Dacă cantitatea de energie electrică produsă în proiect este mai mare
decît suma cantităților de energie electrică produsă de CE locale și
consumul net al energiei electrice din SAEE în linia de bază, se va alege
valoare minimă a factorului de emisie dintre factorul de emisie pentru
CE locală și factorul de emisie pentru SAEE.
Pentru proiectele ce nu presupun substituirea energiei electrice produse
de CE locală, dar presupun substituirea energiei electrice consumate din
SAEE sau/și livrate în SAEE, se va utiliza factorul de emisie pentru
SAEE.
Pentru CE noi se va utiliza valoarea conservativă a factorului de emisie,
adică valoarea minimă dintre factorul de emisie pentru centrala electrică
locală și factorul de emisie pentru rețea.
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Factorul de emisie pentru producerea combinată a energiei electrice
și a energiei termice
Pentru producerea de energie electrică și energia termică în ciclu
combinat pe baza combustibililor fosili, se va utiliza relația:
𝑄𝑃𝑅,𝑦 + 𝑊𝑃𝑅,𝑦 ∙ 3.6
𝐸𝑚𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛/𝑡𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛,𝐶𝑂2,𝑦 = [(
)] × 𝐸𝐹𝐶𝐹,𝐶𝑂2

𝐿𝐵,𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

unde

(3.59)

𝐸𝑚𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛/𝑡𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛,𝐶𝑂2,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază
asociate cu substituirea energiei termice și energiei electrice
produse în instalații de cogenerare/trigenerare în cadrul
proiectului în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝑄𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea netă de energie termică produsă din surse
fosile și substiuită în cadrul proiectului în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
𝑊𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea netă de energie electrică produsă din surse
fosile și substiuită în cadrul proiectului în anul y, 𝐺𝑊ℎ/𝑎𝑛;
3,6 – factorul de conversie din GJ în MWh (TJ/GWh).
𝐸𝐹𝐶𝐹,𝐶𝑂2 – factorul de emisie CO2 pentru combustibilul fosil ce
ar fi fost consumat în instalația de cogenerare/trigenerare din
linia de bază în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;

𝐿𝐵,𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 – randamentul instalației de cogenerare/trigenerare pe
bază de combustibili fosili ce ar fi fost folosită în absența
proiectului.

În cazul existenței în linia de bază a instalațiilor de
cogenerare/trigenerare, eficiența acesteia se va determina în baza datelor
istorice privind energia produsă și consumul de combustibil pentru o
perioadă de trei ani în cazul cînt instalația a funcționat cel puțin trei ani,
în caz contrar pentru cel mai recent an.
În cazul centralei de cogenerare/trigenerare noi în linia de bază (de exemplu
CET în baza turbinelor cu abur și cazanelor energetice ce ar fi utilizată în
absența proiectului), randamentul centralei se va determina în corespundere cu
următorii pași:
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Pasul 1. Se va determina eficiența pentru fiecare componentă în parte a
instalației de cogenerare/trigenerare noi (de exemplu pentru
generator de abur, pentru turbină cu abur, generator electric) pe
baza specificațiilor tehnice oferite de producătorii regionali a
acestui tip de echipament. Componentele alese trebuie să aibă
specificații tehnice cît mai apropiate de cele din scenariul de
bază ce ar fi fost utilizate în absența proiectului;
Pasul 2. Se vor alege valorile maxime ale randamentului, dintre valorile
prezentate de cel puțin doi producători a echipamentului,
pentru fiecare componentă în parte a instalației de cogenerare.
Pentru componentele instalației de cogenerare/trigenerare
pentru care nu există posibilitatea determinării eficienței se va
aplica o valoare de 100 % pentru randament;
Pasul 3. Se va determina randamentul global ca produsul randamentelor
maxime pentru fiecare componentă a instalației de cogenerare/;
Pentru opțiunea (e) a scenariului de bază, se vor determina doar emisiile
asociate cu generarea energiei electrice, cele asociate cu producerea
energiei termice se vor neglija.
Pentru opțiunea (f) a scenariului de bază, se vor determina doar emisiile
asociate cu producerea energiei termice pe baza combustibililor fosili, iar
emisiile asociate cu producerea energiei electrice se vor neglija.
Pentru opțiunile (g) și (i) a scenariului de bază, se vor determina doar
emisiile asociate cu producerea adițională a energiei electrice importate
din rețea sau livrate în rețea.
Determinarea emisiilor asociate cu arderea mixtă a combustibililor
în instalațiile de ardere
Pentru opțiunea (h) a scenariului de bază și alte tipuri de proiecte unde
scenariul de bază prevede instalații cu ardere mixtă a combustibilului,
determinarea emisiilor din linia de bază se va efectua în baza datelor
istorice medii pentru trei ani privind raportul dintre combustibilul fosil și
biocombustibilul în mixtul de combustibil utilizat. Raportul acesta este
determinat în baza energiei înglobate în combustibil.
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𝐸𝐺𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥,𝑃𝑅,𝑦
𝐸𝑚𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥,𝐶𝑂2,𝑦 = (
) × 𝐸𝐹𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥,𝐶𝑂2

𝐿𝐵,𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥

unde

(3.60)

𝐸𝑚𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥,𝐶𝑂2,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu
producerea energiei termice și/sau electrice în instalațiile cu arderea
mixtă a combustibililor în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥,𝑃𝑅,𝑦 – cantitatea netă de energie termică și/sau electrică
produsă în proiect în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
𝐸𝐹𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥,𝐶𝑂2 – factorul de emisie CO2 pentru energia produsă în
instalația din linia de bază determinat în baza datelor istorice pentru trei
ani, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ;

𝐿𝐵,𝑎𝑟𝑑.𝑚𝑖𝑥 – eficiența instalației cu arderea mixtă a combustibilului în
linia de bază care în absența iproiectului se determină conform
procedurii de determinare a eficenței descrise mai sus.

Determinarea emisiilor din linia de bază pentru instalațiile de
trigenerare
Pentru opțiunea (j) a scenariului de bază, emisiile din linia de bază se
determină cu relația:
𝐸𝑚𝑦 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑒𝑙.𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 + 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 + 𝐸𝑚𝐼𝐹,𝑦 + 𝐸𝑚𝑄,𝑦
unde

(3.61)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑒𝑙.𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu
producere de energiei electrice la centrală locală în anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛. Se va determina conform relației (3.56)
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu
energia electrică din rețea în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛. Se va determina
conform relației (3.57)
𝐸𝑚𝐼𝐹,𝑦 – emisiile din linia de bază asociate cu producerea
frigului (de exemplu apă răcită) în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;

86 din 142

Ghid pentru determinarea emisiilor și reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare

𝐸𝑚𝑄,𝑦 – emisiile din linia de bază asociate cu producerea
energiei termice (de exemplu abur sau apă caldă fierbinte) în
anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛.
Emisiile din linia de bază asociate cu producerea frigului pe baza
consumului de energie electrică produsă de o centrală locală sau/și
importată din rețea, se vor determina cu relația:
𝐸𝑚𝐼𝐹,𝑦 = 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 × ∑
𝑖

unde

𝐶𝑃,𝑖,𝑦
𝐶𝑂𝑃𝑐,𝑖

(3.62)

𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 reprezintă emisiile din linia de bază asociate cu
consumul energiei electrice din SAEE în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisie pentru SAEE pentru anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ.
𝑊𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – cantitatea de energie electrică produsă în proiect ce
substituie consumul de energia electrică din SAEE ce ar exista în
absența proiectului în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝑃,𝑖,𝑦 – frigul produs în linia de bază în instalația de răcire i în
anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐶𝑂𝑃𝑖 – coeficentul de performanță al instalației de răcire i din
scenariul de bază.

𝐶𝑂𝑃𝑖 se determină ca raportul dintre energia termică preluată de la sursa
rece și energia electrică consumată la arborele compresorului instalației
de răcire.
Dacă în scenariul de bază există instalație/instalații de răcire, atunci 𝐶𝑂𝑃
se va determina în baza se va determina în baza datelor istorice pentru
trei ani (sau pentru un an în cazul cînd instalația a funcționat mai puțin
de trei ani) privind consumul de energie electrică și frigul produs. Sau,
dacă instalația a funcționat în scenariul de bază, dar nu există date
istorice, se va efectua o companie de măsurări/testări directe ale
consumului de energie, producerii de frig și performanței. În cadrul
acestei campanei se va conduce de standarde naționale și internaționale
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și se vor utiliza echipamente de testare/măsurare verificate și calibrate
metrologic. Dacă sunt mai multe instalații de răcire se va determina
performanța medie pentru acestea.
Dacă în scenariul de bază nu există instalații de răcire, dar care urmau a
fi construite în absența proiectului, 𝐶𝑂𝑃 se va determina ca performanța
maximă a instalației de răcire în condiții optime de funcționare conform
specificațiilor tehnice oferite de cel puțin de doi producători de astfel de
echipamente pentru aplicare industrială/comercială, cel mai des vîndute
în Republica Moldova sau în regiune.
Frigul produs în scenariul de bază de instalația de răcire i se determină în
baza debitului agentului răcit și diferenței de temperaturi la ieșire și
intrare în instalația de răcire:
𝐹𝑃,𝑖,𝑦 =
unde

∑8,760
ℎ=1 𝑚̇𝐹,𝑖,ℎ ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇𝐹,𝑖,ℎ
3600

(3.63)

𝑚̇𝐹,𝑖,ℎ reprezintă debitul agentului de răcit prin instalația de
răcire i în ora h în anul y, 𝑡/ℎ;
𝑐𝑝 – capacitatea termică specifică a agentului răcit, 𝑀𝐽/(𝑡 ∙ 𝐾);
∆𝑇𝐹,𝑖,ℎ - difernța de temperaturi la intrare și ieșire a agentului
răcit din instalația de răcire i în ora h în anul y, 𝑜𝐶 .

Pentru opțiunea (j) a scenariului de bază, cînd energia termică se produce
pe baza energiei electrice, emisiile din linia de bază se determină reieșind
din factorul de emisie pentru energia electrică, măsurările debitului
agentului termic preparat și diferența de temperatură la ieșire și intrare.
Se va considera eficiența instalației de preparare a agentului termice de
100 %:
8,760

𝐸𝑚𝑄,𝑦 = 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 ∙ ∑
ℎ=1

unde

𝑚̇𝑄,ℎ ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇ℎ
3600

(3.64)

ṁQ,h reprezintă debitul agentului termic preparat de instalația
electrică în ora h în anul y, t/h;
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cp – capacitatea termică specifică a agentului termic preparat,
MJ/(t ∙ K);
∆Th - difernța de temperaturi la intrare și ieșire a agentului
termic în ora h în anul y, 𝑜𝐶 .
Emisiile din linia de bază pentru proiectele ce presupun instalații noi
pe baza surselor regenerabile de energie
În cazul în care proiectul presupune implementarea unor instalații
adiționale pe baza resurselor energetice regenerabile în centralele
existente pe baza energiei regenerabile, unde instalațiile existente și cele
noi vor utiliza în comun resursele regenerabile limitate (de exemplu
reziduuri de biomasă), trebuie să fie luat în considerare posibilitatea
reducerii potențialului de producere a energiei termice în instalațiile
existente de către instalațiile noi. Acest fapt trebuie să fie luat în
considerare la determinarea emisiilor.
Pentru proiectele care presupun implementarea instalațiilor de generare a
energiei adiționale la centralele existente, se va determina energia
termică produsă adițional în rezultatul implementării noilor instalații:
𝑄𝑎𝑑,𝑦 = 𝑄𝑃𝑅,𝑦 − 𝑄𝐿𝐵,𝑦
unde

(3.65)

Qad,y reprezintă creșterea netă a cantității produse de energie
termică în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
QPR,y – cantitatea totală de energie termică produsă la CT în
proiect în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
QLB,y – cantitatea de energie termică ce ar fi fost produsă la CT
în anul y în absența proiectului, 𝑇𝐽/𝑎𝑛.

Valoarea 𝑄𝐿𝐵,𝑦 se va determina conform relației:
𝑄𝐿𝐵,𝑦 = 𝑀𝐴𝑋(𝑄𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑦 , 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 )
unde

(3.66)

𝑄𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑦 reprezintă cantitatea de energie termică produsă în
instalațiile existente în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
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𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 – cantitatea de energie termică estimată că ar fi
produsă în instalațiile existente în anul y în absența proiectului,
𝑇𝐽/𝑎𝑛;
În cazul în care instalațiile existente sunt oprite sau producerea energiei
termice în acestea este limitată, nu se va lua în calcule energia termică
produsă în alte instalații pe bază de aceleași resurse regenerabile de
energie care oricum ar fi fost utilizată de instalațiile existente sau energia
termică produsă în instalațiile noi ce au menirea să înlocuiască aceste
instalații (oprite sau limitate în producere). În acest caz, în locul
𝑄𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑦 se va utiliza 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 , deoarece aceasta prevede
funcționarea tuturor instalațiile de generare a energiei termice existente
în scenariul de bază.
În cazul în care instalațiile existente urmează a fi supuse unor măsuri de
reabilitare sau modernizare, în urma cărora urmează să crească cantitatea
anuală de energie termică produs, atunci 𝑄𝐿𝐵,𝑦 poate fi estimat utilizînd
procedura descrisă mai jos.
Emisiile din linia de bază pentru proiectele ce țin de reabilitare sau
modernizare
Pentru acest tip de proiecte, scenariul de bază va prezenta situația în care
centrala ar fi continuat să producă energie termică 𝑄𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 la
nivelul mediu istoric 𝑄𝑖𝑠𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 , pînă în momentul de timp în care
s-ar decide reabilitarea/modernizarea instalațiilor în absența proiectului.
Începînd din acest moment de timp, linia de bază va corespunde cu linia
de proiect, respectiv pentru această perioadă energia termică produsă va
fi egală cu energia termică produsă în proiect, iar reducerile de emisii vor
fi egale cu zero.
𝑄𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 = 𝑀𝐴𝑋(𝑄𝑖𝑠𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 , 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 )
unde

(3.67)

𝑄𝑖𝑠𝑡,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 reprezintă media anuală istorică a cantității nete
de energie termică produsă de centrala existentă pînă la
implementarea proiectului, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
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𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡,𝑦 – cantitatea de energie termică estimată că ar fi
produsă în instalațiile existente în anul y în absența proiectului,
𝑇𝐽/𝑎𝑛.
Emisiile din linia de bază asociate cu energia termică produsă în
instalațiile reabilitate sau modernizate, vor corespunde produsului dintre
creșterea netă a energiei termice produse în instalațiile în linia de proiect
față de linia de bază și factorul de emisie CO2 pentru combustibilul
utilizat în aceste instalații în linia de bază:
𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 = (𝑄𝑃𝑅,𝑦 − 𝑄𝐿𝐵,𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒,𝑦 ) ∙ 𝐹𝐸𝐿𝐵,𝐶𝑂2,𝑦
unde

(3.68)

𝑄𝑃𝑅,𝑦 reprezintă cantitatea totală de energie termică produsă la
centrala termică în proiect în anul y, 𝑇𝐽/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝐿𝐵,𝐶𝑂2,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru combustibilul j
consumat pentru cogenerare energiilor electrică și termică în
anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝐺𝐽.

Determinarea emisiilor din linia de proiect (𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 )
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 = 𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐶𝐹,𝑦 + 𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 + 𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦
unde

(3.69)

𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 reprezintă emisiile din linia proiect în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐶𝐹,𝑦 – emisiile din linia de proiect asociate cu consumul de
combustibili fosili în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 – emisiile din linia de proiect asociate cu
consumul de energie electrică în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 – emisiile din linia de proiect asociate cu
utilizarea agentului frigorific în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑐𝑢𝑙𝑡.𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑦 – emisiile din linia de proiect asociate cu
cultivarea biomasei în scopuri energetice utilizate în anul y,
𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;

Emisiile asociate cu consumul de combustibili fosili se vor determina
cu următoarea relație:
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𝑟
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝐶𝐹,𝑦 = ∑ 𝐵𝑃𝑅𝑗,𝑦 ∙ 𝑄𝑖,𝑗
∙ 𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦

unde

(3.70)

𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 reprezintă consumul de combustibil j utilizat în instalația
3
de generare a energiei electrice în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau 𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑟
3
𝑄𝑖,𝑗
– căldura inferioară de ardere a combustibilului j, 𝐺𝐽/𝑚𝑁
sau 𝐺𝐽/𝑘𝑔;

𝐹𝐸𝑃𝑅,𝑗,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru combustibilul j
consumat pentru cogenerare energiilor electrică și termică în
anul y, t CO2/GJ.
Emisiile asociate cu consumul de energie electrică, în cazul cînd
aceasta, este consumată din SAEE, se vor determina conform
următoarelor relații:
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 = 𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦
unde

(3.71)

𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 reprezintă cantitatea de energie electrică consumată
în linia de proiect în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛;
𝐹𝐸𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 – factorul de emisie pentru SAEE la care este
conectată centrala în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ.

În caz contrar, adică dacă energia electrică consumată se produce în
instalațiile locale de generare a energiei electrice pe bază de biomasă,
emisiile asociate cu consumul de energie electrică se vor considera egale
cu zero:
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 = 0

(3.72)

Pentru determinarea emisiilor din linia de proiect asociate cu utilizarea agentului
frigorific, va trebui de luat în considerare scurgerile de agent frigorific din
echipamentul de răcire nou (de exemplu din compresoare instalației de răcire
din cadrul instalațiilor de cogenerare/trigenerare).
Emisiile asociate cu scurgerile de agent frigorific se vor determina în felul
următor:
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pentru primul an de funcționare:

𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 = (𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ) × 𝐺𝑊𝑃𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡


entru restul perioadei de funcționare:

𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 = (𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 ) × 𝐺𝑊𝑃𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
unde

(3.73)

(3.74)

𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 reprezintă cantitatea de agent frigorific încărcat
în instalația de răcire nouă în primul an de funcționare, 𝑡;
𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 – cantitatea de agent frigorific utilizat pentru
reîncărcarea instalației de răcire în anul y, 𝑡;
𝐺𝑊𝑃𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔. – coeficientul încălzirii globale al agentului
frigorific utilizat în instalația de răcire, 𝑡 𝐶𝑂2 𝑒/𝑡𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.. Valorile
coeficientului încălzirii globale sunt prezentate în tabelul A1.1.
din Anexa 1.

Cantitatea de agent frigorific utilizat pentru reîncărcarea instalației de
răcire în anul y se va determina cu relația:
𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 = 𝑟𝑠𝑐.𝑎𝑔 ∙ 𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
unde

(3.75)

𝑟𝑠𝑐.𝑎𝑔 reprezintă rata scurgerilor de agent frigorific în instalațiile
de răcire, %;

Rata scurgerilor de agent frigorific în instalațiile de răcire poate fi
determinat utilizînd una din opțiunile:
Opțiunea 1.

Se va utiliza valoarea maximă dintre:

1. Cantitatea monitorizată de agent frigorific utilizat pentru
reîncărcarea instalației de răcire în anul y; sau
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2. Cantitatea determinată conform ratei implicite a scurgerilor de
agent frigorific în instalațiile de răcire conform Ghidului IPCC
20068 (vezi anexa );
Opțiunea 2.

Se va utiliza valoarea implicită de 35 % față de încărcătura
inițială de agent frigorific:
𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 = 0,35 ∙ 𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

(3.76)

Determinarea emisiilor realocate
Emisiile realocate se vor determina cu relația:
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 = 𝐸𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑦 + 𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦
unde

(3.77)

𝐸𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑦 reprezintă emisiile asociate cu transportarea
reziduurilor de biomasă de la sursa lor pînă la locul de consum în
anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛;
𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦 – emisiile asociate cu consumul de energie pentru
prelucrarea biomasei consumate în anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑎𝑛.

În cazul în care distanța dintre locul de origine a reziduurilor de biomasă
este mai mică decît 200 km, emisiile generate la transportare ei pot fi
neglijate. Reieșind din faptul că Republica Moldova este un stat cu o
suprafață mică, iar consumul de biomasă are un caracter local, se poate
de considerat emisiile asociate cu transportul biomasei egale cu zero:
𝐸𝑚𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑦 = 0

(3.78)

Emisiile rezultate din consumul de energie pentru producerea și
prelucrarea reziduurilor de biomasă se va determina cu relația:
𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦 = 𝐵𝑃𝑅,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠ă,𝑦 ∙ 𝐹𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑦
unde

8

(3.79)

𝐵𝑃𝑅,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠ă,𝑦 reprezintă consumul de biomasă utilizată în
instalația de generare a energiei electrice în anul y, 𝑘𝑔/𝑎𝑛;

IPCC 2006 Guidelines, Chapter 7, Table 7.9 “Estimates for charge, lifetime
and emissions factors for refrigeration and air conditioning systems”
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𝐹𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑦 – factorul de emisii CO2 pentru biomasa
utilizată în instalația de generare a energiei electrice în anul y,
t CO2/t de biomasă.
Avînd în vedere că în Republica Moldova consumul de biomasă poartă
un caracter local, respectiv proiectele ce prevăd generarea energiei din
biomasă sunt de o scară mai mică, emisiile rezultate din consumul de
energie pentru producerea și prelucrarea reziduurilor de biomasă pot fi
neglijate:
𝐸𝑚𝑒𝑛,𝑦 = 0
Determinarea reducerilor de emisii

(3.80)

Reducerile de emisii se vor determina ca diferența dintre emisiile din
linia de bază, și emisiile din proiect și emisiile realocate:
𝑅𝐸 = 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 − 𝐸𝑚𝑝𝑟,𝑦 − 𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦

(3.81)

unde 𝐸𝑚𝐿𝐵,𝑦 reprezintă emisiile de CO 2 din linia de proiect ce
corespund anului y, t CO2/an;
𝐸𝑚𝑃𝑅,𝑦 – emisiile de CO2 din proiect ce corespund anului y,
t CO2/an;
𝐸𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑒,𝑦 – emisiile realocate din procesele de extragere,
prelucrare, lichefiere, transportare, regazificare sau distribuția a
gazelor naturale în anul y, t CO2/an;
Metodologia de monitorizare
Date și parametri ce urmează a fi monitorizați includ:


𝑊𝑟𝑒ț𝑒𝑎,𝑦 cantitatea de energie electrică ce ar fi fost consumată
din SAEE în absența proiectului în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Evidența la fața locului;



𝑊𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 cantitatea de energie electrică produsă în proiect ce
substituie consumul de energie electrică ce ar fi produsă la
centrala locală în absența proiectului în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
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Sursa datelor/parametrilor: Evidența la fața locului.


3
𝐵𝑃𝑅,𝑗,𝑦 Consumul de combustibil j utilizat în anul y, 𝑚𝑁
/𝑎𝑛 sau
𝑘𝑔/𝑎𝑛.

Sursa datelor/parametrilor:
măsurare;

Indicațiile

dispozitivelor

de



𝐹𝐸𝐿𝐵,𝐶.𝐹.,𝐶𝑂2 factorul de emisie CO2 pentru combustibilul fosil
ce ar fi fost consumat la centrala locală în scenariul de bază în
anul y, 𝑡 𝐶𝑂2 /𝑀𝑊ℎ.



Sursa datelor/parametrilor:



o

Valoarea oferită de furnizorul de combustibil (opțiune
preferabilă);

o

Valoarea obținută de către beneficiarul proiectului în
condiții de laborator;

o

Valoare implicită utilizată la nivel regional sau național;

o

Valoare oferită de Panelul Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC Guidelines on National GHG
Inventories 2006, Vol. 2 (Energy), capitolul 1, tabelul 1.2)

3
Cantitatea de aer cald sau abur, 𝑚𝑁
/h.

Sursa datelor/parametrilor: Evidența și înregistrările locale;


𝑊𝑃𝑅,𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑙.,𝑦 Consumul propriu de energie electrică în anul y,
𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



𝐵𝑃𝑅,𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠ă,𝑦 consumul de biomasă utilizată în instalația de
generare a energiei electrice în anul y, 𝑘𝑔/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



Conținutul de umiditate a biomasei, %.



Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la locul consumului;
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Parametrii necesari pentru proiectele ce prevăd tehnologii de
trigenerare:


𝐹𝑃,𝑖,𝑦 frigul produs în linia de bază de instalația de răcire i
(înlocuită în cadrul proiectului) în anul y, 𝑀𝑊ℎ/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



𝑚̇𝐹,𝑖,ℎ debitul agentului de răcit prin instalația de răcire i în ora h
în anul y, 𝑡/ℎ.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



∆𝑇𝐹,𝑖,ℎ diferența de temperaturi la intrare și ieșire a agentului
răcit din instalația de răcire i în ora h în anul y, 𝑜 𝐶.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



ṁQ,h debitul agentului termic preparat de instalația electrică în
ora h în anul y, 𝑡/ℎ.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



∆Th diferența de temperaturi la intrare și ieșire a agentului termic
în ora h în anul y, 𝑜 𝐶.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 cantitatea de agent frigorific încărcat în
instalația de răcire nouă în primul an de funcționare, 𝑡.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;



𝑚𝑃𝑅,𝑎𝑔.𝑓𝑟𝑖𝑔.,𝑦 cantitatea de agent frigorific utilizat pentru
reîncărcarea instalației de răcire în anul y, 𝑡/𝑎𝑛.
Sursa datelor/parametrilor: Măsurări la fața locului;
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4. EVALUAREA ECONOMICĂ A PROIECTELOR
4.1. Finanțarea proiectelor de eficiență energetice și utilizarea
resurselor regenerabile de energie
Mecanismele de finanțare utilizate în proiectele de îmbunătățire a
eficienței energetice și implementare a resurselor regenerabile de
energie, în general, pot fi multiple. Cercetări desfășurate prin programul
Intelligent Energy for Europe6 confirma opinia generala că proiectele de
eficiență energetică au un profil economic special, întrucît recuperarea
investiției și profitul se obțin, în cele mai multe cazuri, din reducerea
consumului de energie provenită din surse fosile de energie și nu printr-o
majorare a veniturilor. Astfel, recuperarea investițiilor în proiectele de
eficiență energetică și promovare a resurselor regenerabile de energie se
realizează în perioade mult mai mari decît în proiectele din alte domenii
ale economiei, ajungînd și la 10 – 20 ani. Acesta este principalul motiv
pentru care finanțatorii privați evită finanțarea activităților în domeniul
eficienței energetice.
Un alt motiv, de ce există o lipsă acută a investițiilor în sectorul energetic
este instabilitate politică și economică din Republica Moldova. Această
situație descurajează potențialii investitori de a participa la
implementarea proiectelor a căror durată de recuperare este mare,
respectiv riscurile de recuperare a investiției proprii sunt foarte mari.
Pentru depășirea acestor bariere, la implementarea proiectelor de
eficiență energetică și implementarea resurselor regenerabile de energie,
în Republica Moldova au fost sau sunt în derulare un șir programe de
asistență a proiectelor în acest domeniu. Mai jos sunt prezentate careva
din acestea.
„Energie şi Biomasă”
Obiectiv general proiectului este crearea unui sistem sigur, competitiv şi
durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special,
biomasă din deşeuri agricole.
Obiective specifice ale programului includ:



îmbunătăţirea calităţii asigurării cu agent termic a clădirilor
publice, prin utilizarea deşeuri agricole;
stimularea producerii brichetelor din biomasă şi creării a
instalaţiilor de cogenerare industrială;

Metodologii de calcul a emisiilor și reducerilor de misii de gaze cu efect de seră.
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sporirea capacităţii actorilor cheie în domeniul biomasei,
asigurarea durabilităţii şi replicarea ulterioară a tehnologiilor pe
bază de biomasă;
sporirea nivelului de conştientizare şi acceptare, promovarea
beneficiilor utilizării surselor regenerabile de energie şi
asigurarea vizibilităţii rezultatelor proiectului.

Donator: Uniunea Europeană, implementator – PNUD.
Contacte:

Alexandru Ursul, Manager de proiect
31 August 1989 Str., 131, Chişinău
Tel: +373 22839980
E-mail: alexandru.ursul@undp.org

Linia de finanţare pentru eficienţă energetică în Moldova MoSEEF
Obiectiv general constă în creşterea eficienţei energetice prin
implementarea tehnologiilor energo-eficiente în întreprinderile private.
Scopul este ca instituţiile financiare locale să fie familiarizate cu
evaluarea şi finanţarea eficienţei energetice şi cu proiectele mici de
investire în energii regenerabile şi ca inginerii locali să efectueze
expertiza tehnică, pentru a identifica şi pregăti, din punct de vedere
tehnic, proiecte de eficienţă energetică acceptabile la bancă.
Împrumuturile MoSEFF sunt furnizate de către băncile partenere pentru
companiile din Moldova. Mărimea creditului MoSEFF este între 10 mii
şi 2 milioane de euro. Grant de la 5% până la 20% din valoarea totală
pentru dezvoltarea proiectului.
Finanţarea este îndreptată spre investiţiile de promovare a eficienţei
energetice şi producţiei de energii regenerabile. Asistenţa tehnică
gratuită din partea echipei de consultanţă din Germania pentru Băncile
partenere şi realizatorii proiectelor.
Donator: BERD
Date de contact:

Corina Guțu-Chetrușca
2012 Chișinău, Vlaicu Pîrcălab, 30/1
Tel.: +373 22200506
Fax: +373 22200507
E-mail: info@moseff.org
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Facilitatea de finanţare a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial
din Moldova (MoREEFF)
Obiectiv general constă în creşterea eficienţei energetice prin
implementarea tehnologiilor energo-eficiente în locuinţe.
Principala sarcină este acordarea liniilor de credit băncilor moldoveneşti
notorii cu scopul de a oferi împrumuturi pentru realiza proiecte de
eficienţă energetică în sectorul rezidenţial din Moldova.
Prin
intermediul
băncilor
locale
participante
se
oferă
locatarilor/proprietarilor de apartamente şi case, Asociaţiilor
proprietarilor de apartamente/Condominiilor, Companiilor de
administrare a fondului locativ, Companiilor de servicii energetice
(„ESCO”) şi altor companii eligibile din Moldova, împrumuturi şi
stimulente investiţionale (granturi) pentru a implementa măsuri de
eficienţă energetică. Proiectele eligibile includ următoarele lucrări:
instalarea ferestrelor energo-eficiente; izolarea pereţilor, podelelor şi
acoperişurilor; instalarea cazanelor eficiente pe biomasă, sistemelor
solare de încălzire a apei, cazanelor pe gaz eficiente; sistemelor de
pompe termice, sistemelor fotovoltaice, inclusiv cele integrate
arhitectural, staţiilor cu schimbătoare de căldură şi sistemelor inginereşti.
Donator: BERD
Date de contact:

Telefon: +373 22222639
Fax: +373 22222679
E-mail: info@moreeff.info

Sprijin pentru angajarea oraşelor din Europa de Est şi Asia
Centrală în „Pactul primarilor”
Obiectivul general constă în sprijinirea eforturilor de realizare a
obiectivului UE de reducere a emisiilor CO2 cu 20 % pînă în anul 2020.
„Pactul primarilor” include 3200 oraşe din Europa şi 40 oraşe din Europa
de Est şi Asia Centrală. Semnatarii se obligă să mărească eficienţa
energetică şi să folosească resurse energetice regenerabile pe teritoriile
lor, prin aceasta contribuind la îndeplinirea obiectivului Uniunii
Europene de reducere a emisiilor CO2 cu 20 % pînă în 2020.
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Ţări beneficiare: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova,
Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan
și Federaţia Rusă.
În calitate de donator este Uniunea Europeană
Buget: 4,45 mln. Euro
Date de contact:

Anatoly Kopets, lider de proiect
anatoliy.kopets@eumayors.eu
www.eumayors.eu

Secretariatul Tehnic INOGATE şi programul complex pentru
sprijinul iniţiativei de la Baku şi a obiectivelor energetice ale
Parteneriatului Estic
Obiectiv general constă în susținerea atingerii obiectivelor Iniţiativei
Baku şi Parteneriatului Estic.
Programul sprijină reducerea dependenţei de combustibili fosili şi de
importuri, îmbunătăţirea securităţii energetice, precum şi atenuarea
schimbărilor climatice globale.
Implementarea programului contribuie realizarea prevederilor Iniţiativei
Baku, Parteneriatului Estic şi a obiectivelor Comunităţii Energetice, întrun mod mai eficient, coerent, durabil şi aliniat la obiectivele ţărilor
partenere.
În afară de aceasta, programul are drept scop:






îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru investiţii în eficienţă
energetică şi în energii regenerabile;
sprijinirea ţărilor partenere în îmbunătăţirea planificării
economice energetice prin utilizarea sporită şi de armonizare a
statisticilor în domeniul energiei, în conformitate cu standardele
europene;
sporirea convergenţei pieţei electricităţii şi gazelor cu principiile
pieţei energetice interne a UE;
sporirea eficienţei infrastructuri de gaz şi de alimentare cu
energie electrică.
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Pe lîngă Republica Moldova, printre țările beneficiare se mai numără
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.
Donator: Uniunea Europeană
Date de contact:

Larson Peter, Director de proiect
www.inogate.org

4.2. Evaluarea costurilor și pentru proiectele de eficiență energetică
și utilizare a resurselor energetice
Proiectele NAMA, ce presupun implementarea măsurilor de eficiență
energetică și a surselor regenerabile de energie, în primul rând,
reprezintă proiecte investițional, adică proiecte ce prevăd obţinerea unor
beneficii (financiare, sociale, de mediu etc.) în viitor în urma realizării
unui efort în prezent (investiții). Efortul realizat la implementarea
proiectului poate include investiții pentru:


un ansamblu de măsuri/activităţi/acţiuni;



o alocare de resurse (materiale,
informaţionale).

financiare,

umane şi

Resursele folosite la realizarea unui proiect sunt limitate sau epuizabile,
de aceia se urmăreşte ca consumul lor să fie cît mai rațional, adică se
tinde de-a obţine efecte cât mai mari, la un consum de resurse pe cât
posibil mai mic.
Câştiguri:

Eforturi:
Resurse
financiare,
materiale,
umane.

E1 Realizarea producţiei

R1
R2

sau serviciilor

Proiect
NAMA
E2

Realizarea
reducerilor de emisii

Indicatori de eficiență a proiectelor
Eficienţa economică a proiectelor investiţionale se exprimă cu ajutorul
unor caracteristici cantitative numite indicatori de eficienţă economică a
investiţiilor. Fiecare indicator de eficienţă economică are o anumită
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capacitate cognitivă şi de informare şi exprimă sau caracterizează o
latură, doar un anumit aspect, al eficienţei investiţiilor în funcţie de
specificul proiectului.
Analiza eficienţei economice permite de a da răspuns la întrebarea cât de
raţional sunt utilizate resursele implicate în proiect. Criteriul eficienţei
economice stă la baza analizei oricărui proiect investiţional.
Eficienţa economică a proiectelor investiţionale se exprimă cu ajutorul
unor caracteristici cantitative numite indicatori de eficienţă economică a
investiţiilor.
Printre indicatorii de eficienţă economică a investiţiilor sunt:
- Cheltuielile totale actualizate, 𝐶𝑇𝐴;
- Venitul total actualizat, 𝑉𝑇𝐴;
- Venitul net actualizat, 𝑉𝑁𝐴;
- Costul specific al reducerilor GES
În continuare vom prezenta calculul acestor parametri reieșind din
ipoteza că costurile pentru combustibil și tarifele pentru energia electrică
și energia termică rămîn constate pe perioada operațională a proiectului.
Cheltuieli totale actualizate
Cheltuielile totale actualizate se determină pe perioada de studiu a unui
proiect investițional:
𝐶𝑇𝐴 = 𝐶𝑇𝐴𝐼 + 𝐶𝑇𝐴𝑂&𝑀 + 𝐶𝑇𝐴𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑒𝑛
unde

(5.1)

𝐶𝑇𝐴 reprezintă cheltuielile totale actualizate, €;
𝐶𝑇𝐴𝐼 – cheltuielile totale actualizate cu investiția, €;
𝐶𝑇𝐴𝑂&𝑀 – cheltuielile totale actualizate operaționale și de
mentenanță, €;
𝐶𝑇𝐴𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑒𝑛 – cheltuielile totale actualizate cu combustibilul și
energia utilizate, €.
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În figura de mai jos este prezentat un exemplu de distribuție a
cheltuielilor pe ani ai perioadei de studiu.
I2

CT

I1
Cy

-1

0

C1

C2

1

2

...

y

...

T

y, ani

T

d

Perioada operaţională

Perioada
de implementare

Perioada de studiu

Figura 5.1. Distribuția cheltuielilor unui proiect pe perioada de studiu
Perioada de implementare a proiectului 𝑑 se consideră perioada de timp
care începe de la primul an în care se realizează investiția și se termină
cu data de începere a perioadei operaționale a proiectului.
Perioada de studiu 𝑇 = 𝑦𝑓 − 𝑦𝑖 , pentru proiectele energetice, cuprinde
zece şi mai mulţi ani. Însă durata 𝑇 a perioadei de studiu, evident, nu
poate fi mai mare decât durata normată de viaţă/serviciu a
instalaţiilor/fondurilor considerate în proiect. Durata normată de viață a
instalaţiilor/fondurilor este prezentată în anexa .
Cheltuielile cu investiția reprezintă valoarea actualizată a investiției
eșalonate pe perioada de implementare a proiectului. De obicei, în
calitate de an de referință pentru actualizare Θ se alege anul precedent
primului an de operare a proiectului: Θ = 0.
Cheltuielile totale actualizate cu investiția 𝐶𝑇𝐴𝐼 se vor determina cu
relația:
0

𝐶𝑇𝐴𝐼 =

𝐼𝑦 ∙ (1 + 𝑖 )Θ−𝑦

∑
𝑦=−(𝑑−1)
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unde

𝐼𝑦 reprezintă costul investiției realizat în anul y, €;
𝑖 – rata de actualizare;
𝑑 – perioada de implementare a proiectului, 𝑎𝑛𝑖.

Costul investiției poate fi determinat în baza costurilor specifice ale
investiției (prezentate în anexa ):
𝐼 = 𝑃 ∙ 𝐼𝑠𝑝

(5.3)

sau
𝐼 = 𝑄 ∙ 𝐼𝑠𝑝
unde

(5.4)

𝐼𝑠𝑝 reprezintă investiția specifică raportată la o unitate de putere
a instalației, €⁄𝑘𝑊 ;
𝑃 – puterea instalației de generare a energiei electrice, 𝑘𝑊;
𝑄 – puterea instalației de generare a energiei termice, 𝑘𝑊.

Cheltuielile totale actualizate operaționale și de mentenanță 𝐶𝑇𝐴𝑂&𝑀 se
determină prin însumarea valorilor actualizate ale cheltuielilor anuale
pentru operare și mentenanță:
𝑦𝑓

𝐶𝑇𝐴𝑂&𝑀 = ∑ 𝐶𝑂&𝑀,𝑦 ∙ (1 + 𝑖 )Θ−𝑦

(5.5)

𝑦=𝑦𝑖

unde 𝐶𝑂&𝑀,𝑦 reprezintă cheltuielile de operare și mentenanță pentru
anul y, €;
𝑖 – rata de actualizare;
𝑦𝑖 – primul an al perioadei de studiu;
𝑦𝑓 – ultimul an al perioadei de studiu;
𝑦 – anul pentru care se face calculul (fiecare an al perioadei de
studiu).
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Cheltuielile anuale de operare și mentenanță pentru anul y se pot
determina conform costului specific raportat la o unitate de putere
instalată:
𝐶𝑂&𝑀,𝑦 = 𝑐𝑂&𝑀 ∙ 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡
unde

(5.6)

𝑐𝑂&𝑀 reprezintă costul specific raportat la o unitate de putere
instalată (vezi anexa ), €/𝑘𝑊;
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 – puterea instalată, 𝑘𝑊.

Cheltuielile totale actualizate cu combustibilul și energia utilizate
𝐶𝑇𝐴𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑒𝑛 pe perioada de studiu se determină cu relația:
𝑦𝑓

𝐶𝑇𝐴𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑒𝑛 = ∑ (𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦 + 𝐶𝑒𝑛,𝑦 ) ∙ (1 + 𝑖 )Θ−𝑦

(5.7)

𝑦=𝑦𝑖

unde

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦 reprezintă cheltuielile anuale pentru combustibil în anul
y, €;
𝐶𝑒𝑛,𝑦 – cheltuielile anuale cu energia utilizată în anul y, €.

Cheltuielile pentru combustibil 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦 se determină în funcție de
consumul de combustibil în anul t și tariful la combustibil în anul
respectiv:
𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦 = 𝐵𝑦 ∙ 𝑐𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦
unde

(5.8)

𝐵𝑦 reprezintă consumul de combustibil în anul y, m3 /𝑎𝑛 sau
𝑘𝑔/𝑎𝑛;
𝑐𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦 – tariful la combustibilul utilizat în anul y, €/m3 sau
€/𝑘𝑔.
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Cheltuielile anuale pentru energie 𝐶𝑒𝑛,𝑦 (în cazul în care energia este
procurată de la alți producători) se vor determina în același mod ca și
cheltuielile pentru combustibil:
𝐶𝑒𝑛,𝑦 = 𝑊𝑐.𝑝.,𝑦 ∙ 𝑇𝑊,𝑦 + 𝑄𝑐.𝑝.,𝑦 ∙ 𝑇𝑄,𝑦
unde

(5.9)

𝑊𝑐.𝑝.,𝑦 reprezintă consumul propriu de energie electrică în anul y,
kWh/an;
𝑇𝑊,𝑦 – tariful la energia electrică consumată în anul y, €/kWh;
𝑄𝑐.𝑝.,𝑦 reprezintă consumul propriu de energie termică în anul y,
GJ/an;
𝑇𝑄,𝑦 – tariful la energia termică consumată în anul y, GJ/kWh;

Venitul total actualizat 𝑽𝑻𝑨
Venitul total actualizat 𝑉𝑇𝐴 aferent proiectelor în domeniul eficienței
energetice și utilizării resurselor regenerabile de energie se va determina
ca suma dintre echivalentul financiar al resurselor energetice economisite
în urma implementării măsurilor de ridicare a randamentului procesului
de producere a energiei și venitul din comercializarea energiei produse:
𝑉𝑇𝐴 = 𝑉𝑇𝐴𝐸𝑐 + 𝑉𝑇𝐴𝐸𝑛
unde

(5.10)

𝑉𝑇𝐴 reprezintă venitul total actualizat, €;
𝑉𝑇𝐴𝐸𝑐 – venitul total actualizat asociat cu economia de resurse
energetice, €;
𝑉𝑇𝐴𝐸𝑛 – venitul total actualizat asociat cu energia electrică
și/sau energia termică produsă și livrată în sistemul de alimentare
centralizată cu energie sau direct consumatorului extern, sau
energia produsă ce substituie consumul din sistemul de
alimentare centralizată cu energie, €.
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Venitul total actualizat asociat cu economia de resurse energetice 𝑉𝑇𝐴𝐸𝑐
se va determina cu relația:
𝑦𝑓

𝑉𝑇𝐴𝐸𝑐 = ∑ (∆𝐵𝑦 ∙ 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑦 + ∆𝑊𝑐.𝑝.,𝑦 ∙ 𝑇𝑊,𝑦 + ∆𝑄𝑐.𝑝.,𝑦 ∙ 𝑇𝑄,𝑦 )
(5.11)

𝑦=𝑦𝑖

∙ (1 + 𝑖
unde

)Θ−𝑦

∆𝐵𝑦 reprezintă economia de combustibil în anul y, m3 /𝑎𝑛 sau
𝑘𝑔/𝑎𝑛;
∆𝑊𝑐.𝑝.,𝑦 – economia de energie electrică în anul y, kWh/an;
∆𝑄𝑐.𝑝.,𝑦 – economia de energie termică în anul y, GJ/an.

Venitul total actualizat asociat cu energia electrică și/sau energia termică
produse se va determina ca produsul dintre energia produsă și tariful la
aceasta:
𝑦𝑓

𝑉𝑇𝐴𝐸𝑛 = ∑ (𝑊𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝑐𝑊,𝑦 + 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ 𝑐𝑄,𝑦 ) ∙ (1 + 𝑖 )Θ−𝑦

(5.12)

𝑦=𝑦𝑖

unde

𝑊𝑃𝑅,𝑦 reprezintă energia electrică produsă în anul y, kWh/an;
𝑄𝑃𝑅,𝑦 – energia termică produsă în anul y, GJ/an.

Venitul net actualizat (𝐕𝐍𝐀)
Venitul net actualizat VNA reprezintă acea parte a veniturilor totale
actualizate care rămîne după excluderea din aceasta a tuturor
cheltuielilor totale actualizate suportate în procesul de producere a
energiei. Acesta poate fi determinat ca diferența dintre venitul total
actualizat 𝑉𝑇𝐴 și cheltuielile totale actualizate 𝐶𝑇𝐴 pe perioada de
studiu 𝑇:
𝑉𝑁𝐴 = 𝑉𝑇𝐴 − 𝐶𝑇𝐴
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Evident că doar proiectele pentru care venitul net actualizat este mai
mare ca zero (𝑉𝑁𝐴 > 0) merită a fi implementate.
Costul specific al reducerilor GES
Costul specific al reducerilor GES reflectă ce efort financiar va fi necesar
pentru implementarea măsurilor de reducere a emisiilor GES, adică care
va fi necesarul de resurse financiare pentru obținerea reducerii unei
unități de masă (1 tonă CO2e) de emisii GES.
Costul specific al reducerilor pentru măsura dată se determină ca suma
dintre cheltuielile cu investiția necesară și costurile anuale de întreținere
și reparați minus economia financiară datorată micșorării costului
energiei produse și totul împărțit la reducerile anuale de GES față de anul
de referință:
𝐶𝑅𝐸 =

𝐶𝑇𝐴 − 𝑉𝑇𝐴
∑𝑇𝑦=1 𝑅𝐸𝑦

(5.14)

unde 𝐶𝑅𝐸 reprezintă costul specific al reducerilor de emisii GES,
€/𝑡 𝐶𝑂2 ;
𝐶𝑇𝐴 – cheltuielile totale actualizate la anul de referință 𝛩, €;
𝑉𝑇𝐴 – venitul total actualizat la anul de referință, €;
∑𝑇𝑦=1 𝑅𝐸𝑦 – reducerile de emisii GES totale pentru perioada de
studiu al proiectului, 𝑡 𝐶𝑂2 .
Exemple de costuri specifice ale reducerilor de emisii sunt prezentate în
anexa tabelul A6.1 din Anexa 6.
4.3. Determinarea prețului de cost al energiei produse
Prețul de cost al energiei electrice/termice produse la centrale
electrice/termice este cel mai important indicator de eficiență economică
a unui proiect de promovare a eficienței energetice sau resurse
regenerabile de energie.
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Prețul mediu de cost al energiei electrice/termice produse poate fi
determinat pe termen scurt (pînă la un an), pe termen mediu (pînă la 3 –
5 ani) sau pe termen lung (pînă la 20 – 30 ani).
Prețul de cost al energiei termice/electrice produse separat
Pe termen scurt prețul de cost al energiei electrice/termice produse în
ciclu separat la CE/CT se determină prin raportarea cheltuielilor totale
anuale la volumul energiei produse:
𝑐𝑊 =

𝐶𝑇𝑦𝑊
𝑊𝑃𝑅,𝑦

(5.15)

𝑐𝑄 =

𝐶𝑇𝑦𝑄
𝑄𝑃𝑅,𝑦

(5.16)

sau

unde

𝑐𝑊 reprezintă prețul de cost al energiei electrice produse în ciclul
separat la CE, €/kWh;
𝐶𝑇𝑦𝑊 – cheltuielile totale anuale aferente producerii energiei
electrice în anul y, €/an;
𝑊𝑃𝑅,𝑦 – energia electrică produsă în anul y, kWh/an;
𝑐𝑄 – prețul de cost al energiei termice produse în ciclul separat la
CT, €/kWh;
𝐶𝑇𝑦𝑄 – cheltuielile totale anuale aferente producerii CT în anul y,
€/an;
𝑄𝑃𝑅,𝑦 – energia termică produsă în anul y, GJ/an.

Pe termen mediu sau lung prețul de cost al energiei electrice/termice
produse în ciclu separat la CE/CT se determină prin raportarea
cheltuielilor totale actualizate la volumul actualizat al energiei produse:
𝑐𝑊 =

𝐶𝑇𝐴𝑊
𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡

sau
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𝑐𝑄 =
unde

𝐶𝑇𝐴𝑄
𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡

(5.18)

𝐶𝑇𝐴𝑊 reprezintă cheltuielile totale actualizate aferente
producerii energiei electrice pentru perioada de studiu 𝑇, €/an;
𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 – valoarea actualizată a volumului de energie electrică
produsă în perioada de studiu 𝑇, kWh;
𝐶𝑇𝐴𝑄 – cheltuielile totale actualizate aferente producerii energiei
termice pentru perioada de studiu 𝑇, €/an;
𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 – valoarea actualizată a volumului de energie electrică
produsă în perioada de studiu 𝑇, GJ.

Valoarea actualizată a volumului de energie electrică/termică produsă se
determină cu relația:
𝑦𝑓

𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 = ∑ 𝑊𝑃𝑅,𝑦 ∙ (1 + 𝑖 )Θ−𝑦

(5.19)

𝑦=𝑦𝑖

sau
𝑦𝑓

𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 = ∑ 𝑄𝑃𝑅,𝑦 ∙ (1 + 𝑖 )Θ−𝑦

(5.20)

𝑦=𝑦𝑖

Prețul de cost al energiei termice/electrice produse în ciclu combinat
(cogenerare)
Pentru calculul prețului de cost al energiei este necesar de determinat
cheltuielile aferente pentru fiecare tip de energie produsă.
În cazul producerii combinate a energiei electrice și termice în cadrul
aceleiași instalații, apare problema realocării cheltuielilor pe cele două
forme de energie produse.
Una din metodele de realocare a cheltuielilor o reprezintă metoda
cheltuielilor remanente. Această metodă prevede utilizarea unei valori a
prețului de cost de la o sursă de energie de referință pentru una din cele
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două forme. De exemplu, energiei termice produse i se va atribui
valoarea prețului de cost a energiei termice produse la o centrală termică,
sau energiei electrice produse i se va atribui valoarea prețului de cost a
energiei electrice produse la o centrală termoelectrică.
În cazul în care proiectul prevede transformarea centralei termice în
centrală electrică de termoficare, se va lua prețul de cost al energiei
termice produse la centrala termică în Scenariul de bază, iar în cazul
transformării unei centrale termoelectrice în centrală termoelectrică, se
va lua prețul de cost al energiei electrice produse la centrala
termoelectrică în scenariul de bază.
Cheltuielile totale actualizate aferente producerii celor două forme de
energie pot fi prezentate în următoarea formă:
𝑄
𝐶𝑇𝐴𝐶𝐸𝑇 = 𝐶𝑇𝐴𝑊
𝐶𝐸𝑇 + 𝐶𝑇𝐴𝐶𝐸𝑇

unde

(5.21)

𝐶𝑇𝐴𝐶𝐸𝑇 reprezintă cheltuielile totale actualizate aferente
producerii celor două forme de energie în instalația de
cogenerare pentru perioada de studiu 𝑇, €/an;
𝐶𝑇𝐴𝑊
𝐶𝐸𝑇 – cheltuielile totale actualizate aferente producerii
energiei electrice în instalația de cogenerare, €/an;
𝐶𝑇𝐴𝑄𝐶𝐸𝑇 – cheltuielile totale actualizate aferente producerii
energiei termice în instalația de cogenerare, €/an;

Cheltuielile totale actualizate aferente producerii energiei electrice și
termice în instalația de cogenerare pot fi scrise și în forma:
𝐶𝑇𝐴𝐶𝐸𝑇 = 𝑐𝑊 ∙ 𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 + 𝑐𝑄 ∙ 𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡
unde

(5.22)

𝑐𝑊 reprezintă prețul de cost al energiei electrice produse în ciclul
separat la centralele electrice, €/kWh;
𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 – valoarea actualizată a volumului de energie electrică
produsă în perioada de studiu 𝑇, kWh;
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𝑐𝑄 – prețul de cost al energiei termice produse în ciclul separat la
centralele termice, €/GJ;
𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡 – valoarea actualizată a volumului de energie electrică
produsă în perioada de studiu 𝑇, GJ.
Dacă aplicăm valoarea de referință a prețului de cost pentru energia
electrică produsă în instalația de cogenerare, prețul de cost al energiei
termice se va determina cu relația:
𝑟𝑒𝑓
𝐶𝑇𝐴𝐶𝐸𝑇 − 𝑐𝑊
∙ 𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡
𝑐𝑄 =
𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡

(5.23)

iar în cazul aplicării valorii de referință a prețului de cost pentru energia
termică produsă în instalația de cogenerare, prețul de cost al energiei
electrice se va determina cu relația:

𝑐𝑊 =

unde

𝐶𝑇𝐴𝐶𝐸𝑇 − 𝑐𝑄𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑄𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡
𝑊𝑃𝑅,𝑎𝑐𝑡

(5.24)

𝑟𝑒𝑓
𝑐𝑊
reprezintă prețul de cost al energiei electrice produse în
instalația de referință de producere separată a energiei electrice,
€/kWh;

𝑐𝑄𝑟𝑒𝑓 reprezintă prețul de cost al energiei termice produse în
instalația de referință de producere separată a energiei electrice,
€/kWh;
Comparînd prețurile de cost ale energiei electrice/termice cu costurile
energie produse în cadrul altor instalații, se poate de apreciat dacă
proiectul este fezabil sau nu. Dacă prețul de cost al energiei
electrice/termice generate în cadrul tehnologiilor din proiect este mai mic
față de energia electrică produsă în alte instalații atunce proiectul este
fezabil și merită a fi implementat din punct de vedere economic.
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5. EXEMPLE PROIECTE DE REDUCERE A EMISIILOR GES
5.1. Construcția Centralei termoelectrice cu puterea de 24 MW la
fabrica de cement „Gujarat Ambuja Cements Limited”

Figura 5.1. Fabrica de cement „Gujarat Ambuja Cements Limited” din
statul Punjab din India.
Obiectivele proiectului includ:







Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin implementarea
resurselor regenerabile de energie;
Reducerea emisiilor de SOx, NOx și particule solide;
Conservarea resurselor naturale, inclusiv terenurilor agricole,
pădurilor, resurselor minerale, apei și ecosistemelor;
Contribuirea la îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu
energie electrică;
Promovarea eficienței economice a sectorului de producere a
cementului;
Dezvoltarea economiei locale și crearea locurilor de muncă, în
special în localitățile rurale;
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Creșterea veniturilor pentru familiile social vulnerabile.

Proiectul prevede construcția unei centrale termoelectrice destinate
pentru alimentarea cu energie electrică a fabricii de cement „Gujarat
Ambuja Cements Limited” din satul Daburji, Lodhimajra, Raionul
Rupnagar din statul Punjab din India.
Contribuția proiectului pe plan național include contribuirea la atingerea
ponderii de 10 % a energiei electrice produse din resurse regenerabile de
energie
Pentru generarea energiei electrice în calitate de combustibil se utilizează
biomasă și cărbune. Biomasa (cojile de orez) se folosesc în calitate de
combustibil de bază, iar cărbunele se utilizează doar pentru acoperirea
deficitului de biomasă. Biomasa este colectată din jurul centralei
electrice cu o rază de pînă la 150 km. Biomasa este disponibilă doar în
perioada decembrie – iulie, adică timp de opt luni pe an. Capacitatea
depozitului de biomasă permite funcționarea centralei încă 20 de zile.
Cantitatea biomasei necesare pentru funcționarea ambelor grupuri
turbogeneratoare, în cele 8 luni este de circa 63 mii tone, iar pentru
acoperirea deficitului de circa 45 mii tone de cărbune.
Centrala termoelectrică este conectată la rețeaua electrică prin
intermediul unei stații de transforma 132/6,6 kV.
Tehnologia utilizată include două grupuri turbogeneratoare, fiecare
grup include:










Cazan de abur cu productivitatea de 50 t/h de abur cu presiunea
0,65 MPa și temperatura 505 oC;
Turbină cu abur cu puterea efectivă de 15 MW;
generator electric cu puterea de 12 MW și tensiunea de 6,6 kV;
Sistem de alimentare a cazanelor cu cărbune și coji de orez;
Sistem de eliminare zgurii și cenușii din cazan;
Instalație de tratare chimică a apei;
Turn de răcire a apei;
Pompe a apei de alimentare;
Instalație de tratare a apei reziduale.
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Implementarea proiectului va reduce consumul de energie electrică din
rețea a fabricii de cement și, respectiv, va genera reduceri anuale de GES
de circa 25 937,2 𝑡 𝐶𝑂2 .
5.2. Parcul eolian Huitengxile
Obiectivul proiectului „Parcul eolian Huitengxile” constă în generarea
energiei electrice pa baza energiei eoliene și livrarea energiei electrice în
Rețeaua electrică a Regiunii Autonome Mongolia Interioară de vest care
reprezintă parte constituentă a rețelei electrice a Chinei de nord. Energia
electrică produsă va substitui consumul energiei electrice produse la
centralele termoelectrice pe bază de combustibili fosili.

Figura 5.2. Parcul eolian pe teritoriul comunei Desheng la vest de satele
Hongpan și Caoduoshan din Mongolia Interioară din Republica Populară
Chineză
Proiectul prevede instalarea a 22 turbine eoliene cu puterea instalată
totală de 25,8 MW:



12 turbine cu puterea de 900 kW de marca „NEG Micon of
Denmark NM52”;
10 turbine cu puterea de 1500 kW de marca „GE Wind Energy
GE 1.5S”.
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Factorul de putere estimat este de 26,3 %. Se estimează că cantitatea
anuală de energie electrică generată și livrată în rețea va fi de 59,2 GWh.
Parcul eolian se află la o distanță de aproximativ 26 km de cea mai
apropiată stație de transformare de 220/110 kV. Astfel de
transformatoare noi nu va fi nevoie, se vor utiliza cele existente.
Fiecare turbină este conectată la un transformator de 0,69/10kV care la
rîndul său este legat prin linii de postul de transformare de 10/110 kV.
Diametrul rotorului turbinelor este 70,5 m și sunt de tip activ cu
posibilitatea reglării unghiului de înclinație, astfel încît există
posibilitatea reglării puterii lor.
Obiectivele specifice ale proiectului includ:





Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
Stimularea creșterii nivelului energiei produse din surse eoliene
de energie;
Crearea locurilor noi de lucru pentru asamblarea și instalarea
generatoarelor eoliene și pentru mentenanța acestora;
Reducerea emisiilor de substanțe nocive în procesul producerii
energiei electrice la centralele termoelectrice din China.

Reducerile anuale de emisii GES sunt estimate la circa 54 136 t CO 2.
5.3. Construcția hidrocentralelor de putere mică în Hapugastenne și
Hulu Ganga
Proiectul propune instalarea a patru centrale hidroelectrice (pe firul apei)
de putere mică în Sri Lanka. Toate centralele hidroelectrice vor fi
construite și întreținute la faza operațională de aceiași companie.
Puterea totală a centralelor hidroelectrice este de 13 568 kW:





CHE I (Hapugatenne) – 2,052 MW;
CHE II (Hapugatenne) – 2,526 MW;
CHE III (Ganga) – 3,0 MW;
CHE IV (Ganga) – 2,990 MW.

117/142

Metodologii de calcul a emisiilor și reducerilor de misii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare

CHE I și CHE II sunt localizate în Provincia Sabaragamuwa, regiunea
Ratnapura, iar CHE III și CHE IV în Provincia Centrală, regiunea
Kandy.

Figura 5.3. Centrală hidroelectrică
Energia produsă la toate centralele hidroelectrice va livrată în rețeaua
electrică asupra căreia deține monopolul statul. Energia electrică produsă
în proiect va substitui energia electrică livrate în rețea care este generată
în centralele termoelectrice pe păcură și motorină.
Reducerile anuale de emisii GES sunt estimate la circa 49 796 t CO 2.
5.4. Modernizarea centralei electrice cu termoficare la compania
„Oswal Woolen Mills” Ltd
Proiectul prevede modernizarea centralei electrice cu termoficare prin
construcția unui bloc turbogenerator suplimentare cu puterea de 3,5 MW
pe bază cazan de abur, ce va utiliza în calitate de combustibil cojile de
orez, și turbogenerator cu abur de către compania „Oswal Woolen Mills”
Ltd.
„Oswal Woolen Mills” Ltd este profilată în producerea fibrei din lînă și
acril.
Centrala electrică cu termoficare este construită la o distanță de 5 km de
orașul Ludhiana, statul Punjab, India.
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Proiectul, în mod indirect, va contribui la reducerea deficitului de energie
în din statul Punjab și la conservarea resurselor naturale din regiune.

Figura 5.4. Deșeuri agricole (coji de orez) utilizate în calitate de
combustibil
Proiectul este parte a unei centrale electrice cu termoficare care produce
energie electrică și abur pentru propriul consum al companiei. În calitate
de combustibil instalația va utiliza coji de orez care sunt disponibile în
regiune în cantități suficiente pentru generarea energiei electrice și
livrarea ei către consumatorii rezidențiali.
Statul Punjab este o regiune agricolă și se consideră sursa principală de
cereale a Indiei.
Necesarul de biomasă al centralei electrice de termoficare este de
aproximativ 60 – 70 tone/zi, iar după modernizare acest consum se va
dubla. Cojile de orez se colectează din regiune la o rază de km de la
centrală.
Obiectivele specifice ale proiectului includ:




Substituirea consumului de energie electrică din rețea care în
mare măsură este produsă pe baza combustibililor fosili;
Conservarea resurselor naturale, inclusiv a cărbunelui;
Micșorarea consumului de energie electrică din rețea și utilizarea
acesteia în alte ramuri ale economiei;
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Crearea locurilor noi de muncă în regiune;
Implementarea tehnologiilor ce vor contribui la dezvoltarea
durabilă pe durată lungă de timp;
Diminuarea deficitului de energie electrică din regiune;

Tehnologia implementată

Figura 5.5. Echipamentul de producere a fibrei.
Instalația de cogenerare include:



turbină cu abur cu condensație pură cu priză reglabilă pentru
extragerea aburului tehnologic la 0,8 MPa. Parametrii aburului
viu sunt de 6,5 MPa și 480 oC;
cazan de abur, cu productivitatea de abur 25 t/h și parametrii
aburului produs de 6,8 MPa și 485 oC. Cazanul este prevăzut cu
arderea biomasei (coji de orez) în strat fluidizat, filtre
electrostatice pentru captarea cenușii din gazele de ardere,
alimentarea neîntreruptă cu biomasă. În cazul deficitului de
biomasă există posibilitatea utilizării cărbunelui în calitate de
combustibil.

Puterea electrică a turbogeneratorului este de 3,5 MW. Tensiunea la
bornele generatorului este de 11 kV. Pentru consumul intern de energie
electrică este prevăzută o stație de transformare 11/0,4 kV.
Reducerile anuale de emisii GES sunt estimate la circa 22 267 t CO2.
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5.5. Construcția centralei termoelectrice solare din Abu Dhabi
Scopul proiectului constă în construcția unei centrale termoelectrice pe
bază de energie solară cu puterea de 100 MW. În cadrul proiectului vor fi
instalate 624 colectoare solare. Pentru concentrarea radiație solare se vor
utiliza concentratoare parabolice. Pentru generarea energiei electrice se
va utiliza o turbină cu abur cu puterea efectivă de 120 MW, care va
utiliza aburul produs în colectoarele solare. Centrala termoelectrică va fi
conectată la rețea, iar pentru acoperirea serviciilor proprii și lipsa
radiației solare pe perioada insuficienței radiației solare se vor utiliza
gaze naturale.
Proiectul este localizat în orașul Madinat Zayed, Emiratul Abu Dhabi,
Emiratele Arabe Unite.
Proiectul va contribui la:






substituirea energiei electrice ce ar fi fost produsă, în absența
proiectului, la centralele termoelectrice pe combustibili fosili
(gaze naturale și păcură);
reducerea emisiilor GES la generarea energiei electrice;
ameliorarea situației din mediul înconjurător legată de emisiile
de substanțe nocive la producerea energiei electrice;
crearea locurilor de muncă noi temporare sau permanente și
dezvoltarea profesională în procesul proiectării, procurărilor,
întreținerii și operării centralei termoelectrice solare;
familiarizarea și popularizarea tehnologiilor de valorificare a
energiei solare.

Tehnologia aplicată include utilizarea ciclului Rankine pe baza turbinei
cu abur și colectoare solare cu concentratoare parabolice, care au rolul de
un generator solar de abur completat de un boiler pe gaze naturale (în
cazul deficitului de radiație solară). În calitate de fluid pentru transportul
energiei termice de la captatoarele solare la generatorul de abur se
utilizează ulei la temperatură de pînă la 400 oC. În generatorul de abur,
uleiul cedează căldură cere se utilizează pentru prepararea aburului ce se
destinde într-o turbină convențională de abur și produce lucru mecanic,
care ulterior este transformat în curent electric la bornele generatorului.
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Figura 5.6. Schema de principiu a centralei termoelectrice solare
Temperatura de lucru a colectoarelor solare este de 293 oC la intrare și
393 oC la ieșire. Colectoarele au o poziție orizontală și sunt orientate cu
axa de la sud la nord. Suprafața necesară pentru instalarea colectoarelor
solare este de 54 000 m2.
Conform bilanțului energetic al instalației, puterea termică totală este
286 MW, iar puterea electrică brută a turbogeneratorului este de 100
MW. Puterea pompelor necesare pentru recircularea fluidului heliotermic
este de 2.9 MW.
Cota parte a energiei solare captate și energiei înglobate în gazele
naturale consumate se preconizează a fi de 68 % și, respectiv, de 32 %.
Consumul maxim de gaze naturale va fi de 10,500 m3.
Reducerile anuale de emisii GES sunt estimate la circa 223 360 t CO 2.
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5.6. Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie
Acest proiect prevede reabilitarea sistemului de alimentare centralizată
cu energie termică din zona de Dezvoltarea Economică și Tehnologică
Yanjiao (Zona Yanjiao), Provincia Hebei, Republica Chineză Populară,
prin reabilitarea blocurilor energetice nr.1 și 2 ale centralei
termoelectrice „Sanhe Power Generation Co.” din Yanjiao și
transformarea ei în centrală electrică de termoficare. Cele două blocuri în
prezent funcționează în regim de condensație pură, adică generează doar
energie electrică, iar sistemul de alimentare centralizată cu energie
termică este format din 63 centrale termice pe cărbune cu puterea totală
de 533 MW. Aceste centrale sunt uzate fizic și moral și au o eficiență
mică. Cele două blocuri la fel funcționează pe cărbune.
Tabelul 5.1. Caracteristicile echipamentului de cogenerare
Echipamentl
Turbină

Preîncălzitor
de rețea

Pompă de
rețea

Parametru
Presiunea aburului viu, MPa
Temperatura aburului viu, oC
Presiunea aburului supraîncălzit intermediar, MPa
Temperatura aburului supraîncălzit intermediar, oC
Puterea efectivă nominală, MW
Presiunea aburului prelevat din priza reglabilă, MPa
Temperatura aburului prelevat din priza reglabilă, oC
Debitul aburului prelevat din priza reglabilă, t/h
Presiunea în condensator, kPa
Debitul aburului prin preîncălzitor, t/h
Presiunea aburului la intrare, MPa
Temperatura aburului la intrare, oC
Temperatura condensatului, oC
Temperatura apei de rețea la intrare în preîncălzitor,
o
C
Temperatura apei de rețea la ieșire din preîncălzitor,
o
C
Debitul apei de rețea, t/h
Creșterea presiunii în pompă, MPa
Puterea motorului electric, kW
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16,67
538
3,73
538
267
0,8
310
400
4,9
200
0,8
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2500
1
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Sezonul de încălzire în Yanjiao durează 125 de zile (15 noiembrie – 19
martie).
După reabilitarea celor două blocuri energetice centrala Yanjiao va fi
introdusă în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică și va
înlocui sursele existente, iar aburul din prizele reglabile se va utiliza
pentru termoficare. Puterea blocurilor energetice existente la moment
este de 350 MW fiecare, iar după reabilitare vor avea 267 MW fiecare.
În urma reabilitării din prizele reglabile ale turbinelor se va preleva 400
t/h de abur. Centrala electrică de termoficare va alimenta cu energie
termică circa 4 milioane de m2 a clădirilor existente și 9,3 milioane m3 a
clădirilor noi și va produce circa 5 652 501 GJ/an. Vor fi construite,
inclusiv, 128 de puncte termice locale.
Specificațiile tehnice ale noului echipament al centralei electrice de
termoficare sunt prezentate în tabelul 5.1.
Proiectul va contribui la:




diminuarea emisiilor de SOx, NOx și particule solide generate la
arderea cărbunelui;
crearea locurilor noi de muncă la întreprinderile de producere a
echipamentului și la construcția centralei electrice de
termoficare;
reciclarea profesională pentru pregătirea personalului ce
deservește cele două blocuri energetice.

Reducerile anuale de emisii GES sunt estimate la circa 239 287 t CO2.

124/142

Metodologii de calcul a emisiilor și reducerilor de misii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare

ANEXE
Anexa 1. Gazele cu efect direct de seră
Tabelul A1.1. Coeficientul încălzirii globale (raportat la masă) al gazelor
cu efect de seră

Gazele cu efect de seră
Dioxid de
CO2
carbon
Metan
CH4
Protoxid de azot N2O
Trifluorură de
NF3
azot
Hexafluorură de
SF6
sulf
Hydrofluorocarburi
HFC-23
CHF3
HFC-32
CH2F2
HFC-41
CH3F
HFC-125
CHF2CF3
HFC-134
CHF2CHF2
HFC-134a
CH2FCF3
HFC-143
CHF2CH2F
HFC-143a
CF3CH3
HFC-152
CH2FCH2F
HFC-152a
CH3CHF2
HFC-161
CH3CH2F
HFC-227ea
CF3CHFCF3
HFC-236cb
CH2FCF2CF3
HFC-236ea
CHF2CHFCF3
HFC-236fa
CF3CH2CF3
HFC-245ca
CH2FCF2CHF2

Durata
de viață

Coeficientul încălzirii
globale
Perioada, ani
20
100
500

30…95

1

1

1

12
114

62
275

23
296

7
156

740

7700

10800

13100

3200

15100

22200

32400

260
5
2,6
29
9,6
13,8
3,4
52
0,5
1,4
0,3
33
13,2
10
220
5,9

9400
1800
330
5900
3200
3300
1100
5500
140
410
40
5600
3300
3600
7500
2100

12000
550
97
3400
1100
1300
330
4300
43
120
12
3500
1300
1200
9400
640

10000
170
30
1100
330
400
100
1600
13
37
4
1100
390
390
7100
200
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Tabelul A1.1. (continuare)
Durata
de viață

Gazele cu efect de seră
Hydrofluorocarburi
HFC-245fa
CHF2CH2CF3
HFC-365mfc
CF3CH2CF2CH3
CF3CHFCHFCF2
HFC-43-10mee
CF3
Perfluoracarburi
CF4
C2F6
C3F8
Tetrafluorura de
C4F10
carbon
c-C4F8
C5F12
C6F14

Coeficientul încălzirii
globale
Perioada, ani
20
100
500

7,2
9,9

3000
2600

950
890

300
280

15

3700

1500

470

50000
10000
2600
2600
3200
4100
3200

3900
8000
5900
5900
6800
6000
6100

5700
11900
8600
8600
10000
8900
9000

8900
18000
12400
12400
14500
13200
13200

Tabelul A1.2. Valoarea implicită a factorului de emisie pentru arderea
combustibililor în instalațiile energetice staționare (kg GES/TJ de energie
înglobată în combustibil)
Combustibilul

Factorul
de emisie
de CO2

Factorul
de emisie
de CH4

Factorul
de emisie
de N2O

Petrol nerafinat
Gaze naturale lichefiate
Pentru motoare
Benzină Pentru aviație

73300
64200
69300

3
3
3

0,6
0,6
0,6

70000

3

0,6

Kerosen pentru aviație
Alte tipuri de cherosen
Uleiul de șist
Motorină

71500
71900
73300
74100

3
3
3
3

0,6
0,6
0,6
0,6
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Tabelul A1.2. (continuare)
Combustibilul

Factorul
de emisie
de CO2

Păcura
Gaze de sondă
Etan
Naftă
Bitumum
Lubrifianți
Cocs de petrol
Materii prime pentru rafinării
Gazul de rafinărie
Alte
produse Ceară parafinică
petroliere Alte produse petroliere
Antracit
Cărbune cocsificabil
Alți cărbuni bituminoși
Cărbune sub-bituminos
Lignit
Petrol de șist și nisipuri asfaltice
Cărbune brun brichetat
Combustibil brichetat
Cocs
Gudron de huilă
Combus- Gaz de gazogen
tibili
Gaz de cocserie
gazoși
Gaz de furnal
artificiali
Gaz de furnal
Cărbune cocsificabil
Alți cărbuni bituminoși
Cărbune sub-bituminos
Lignit
Petrol de șist și nisipuri asfaltice
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77400
63100
61600
73300
80700
73300
97500
73300
57600
73300
73300
98300
94600
94600
96100
101000
107000
97500
107000
107000
80700
44400
44400
260000
182000
94600
94600
96100
101000
107000

Factorul
de emisie
de CH4

Factorul
de emisie
de N2O
3
1
1
3
3
3
3
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,6
0,1
0,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,1
0,6
0,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,1
0,1
0,1
0,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
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Tabelul A1.2. (continuare)
Combustibilul

Factorul
de emisie
de CO2

Cărbune brun brichetat
Combustibil brichetat
Cocs
Gudron de huilă
CombusGaz de gazogen
tibili
Gaz de cocserie
gazoși
Gaz de furnal
artificiali
Gaz de furnal
Gaze naturale
Deșeuri municipal (fără fracția de
biomasă)
Deșeuri industriale
Uleiuri uzate
Turbă
BiocomLemn/deșeuri lemnoase
bustibili
Leșie
solizi
Altă biomasă solidă
neprocesată
Cărbune de lemn
BiocomBioetanol
bustibili
Biodiesel
lichizi
Alți biocombustibili lichizi
BiocomGaz de la rampele de
bustibili
gunoi
gazoși
Gaz de la stațiile de
epurare
Alți biocombustibili gazoși
Deșeuri municipale (Fracția organică)

97500
107000
107000
80700
44400
44400
260000
182000
56100

Factorul
de
emisie
de CH4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Factorul
de emisie
de N2O

91700

30

4

143000
73300
106000
112000
95300

30
30
30
30
3

4
4
4
4
2

100000

30

4

1120
70800
70800
79600
54600

200
3
3
3
1

4
0,6
0,6
0,6
0,1

54600

1

0,1

54600
100000

1
30

0,1
4

Sursa: tabelul 2.2., Capitolul 2 Stationary combustion, Arderea staționar, 2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
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1,5
1,5
1,5
1,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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Tabelul A1.3. Factorul de emisie pentru rețeaua electrică și factorul de
emisie pentru energia termică/electrică pentru Europa (International
Energy Agency 2010)
Țara/regiune

Albania
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia
Bulgaria
Croația
Cipru
Cehia
Danemarca
Estonia
Georgia
Germania
Grecia
Ungaria
Islanda
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Macedonia
Marea Britanie
Olanda
Norvegia
Polonia

Factorul specific de
emisie pentru rețeaua
electrică,
𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 /𝒌𝑾𝒉
0.009130088
0.128177031
0.176796609
0.391831037
0.610873739
0.224767376
1.166008316
0.386458364
0.771651255
0.938462260
0.374745583
1.906907035
0.089456936
0.672220452
1.921092777
0.589672564
0.000193484
0.521193132
0.410898038
0.192071871
0.115934959
1.940643600
0.508501975
0.413302564
0.002240278
1.196125502
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Factorul complex de
emisie pentru energia
termică/electrică,
𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 /𝒌𝑾𝒉
0.0138455
0.1646095
0.1827560
0.4164636
0.3033955
0.2489750
0.4888623
0.3414155
0.7586603
0.5438940
0.3077550
0.7518614
0.0807383
0.4411810
0.7312180
0.3308420
0.0007490
0.4862050
0.3984640
0.1622356
0.1144369
0.4869490
0.3920790
0.0052380
0.6534400
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Tabelul A1.3. (Continuare)
Țara/regiune

Portugalia
Republica Moldova
Romania
Federația Rusă
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Slovenia
Turcia
Ucraina

Factorul specific de
emisie pentru rețeaua
electrică,
𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 /𝒌𝑾𝒉
0.400151316
0.637194856
1.069422796
0.513180381
1.548567819
0.282995496
0.578399475
0.342875090
0.003177437
0.865664547
0.563132930
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Factorul complex de
emisie pentru energia
termică/electrică,
𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 /𝒌𝑾𝒉
0.3835440
0.4676805
0.4166456
0.3255125
0.6708746
0.2171540
0.3288321
0.3258780
0.0273850
0.4952790
0.3861146
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Anexa 2.
Costurile specifice pentru măsurile de reducere a emisiilor NAMA în
sectorul producerii energiei
Tabelul A2.1. Caracteristicile tehnice ale centralelor electrice noi, bazate
pe valorificarea energiei regenerabile
Tehnologia de
valorificare a SRE
CTE pe biogaz produs
din deșeuri agricole
CET pe biogaz produs
din deșeuri agricole
CTE pe biogaz produs la
depozitele de deșeuri
CET pe biogaz produs la
depozitele de deșeuri
CTE pe biogaz produs
din apele reziduale
CET pe biogaz produs
din apele reziduale
CTE pe biomasă
CET pe biomasă
CTE pe biomasă cu
ardere suplimentară
CET pe biomasă cu
ardere suplimentară
CTE cu incinerarea
deșeurilor organice
CET cu incinerarea
deșeurilor organice
CHE de putere mică
Modernizare CHE
CE fotovoltaică
CTE cu concentratoare
solare
CE eoliene

Puterea,
𝑴𝑾

Randamentul
electric
termic

Durata normată de
viață, 𝒂𝒏𝒊

-

0,28 - 0,34

-

25

-

0,27 - 0,33

0,55 - 0,59

25

-

0,32 - 0,36

-

25

-

0,31 - 0,35

0,50 - 0,54

25

-

0,28 - 0,32

-

25

-

0,26 - 0,30

0,54 - 0,58

25

1 - 25
1 - 25

0,26 - 0,30
0,22 - 0,27

0,63 - 0,66

30
30

-

0,37

-

30

-

0,20

0,60

30

2 - 50

0,18 - 0,22

-

30

2 - 50

0,14 - 0,16

0,64 - 0,66

30

9,5
2
0,25
< 0,05
2 - 50

0,33 - 0,38

-

50
50
50
50
25
30

2

-

-

25

131/142

Metodologii de calcul a emisiilor și reducerilor de misii de gaze cu efect de seră.
Sectorul energetic. Generare

Tabelul A2.2. Caracteristicile economice ale centralelor electrice noi,
bazate pe valorificarea energiei regenerabile
Tehnologia de valorificare
a SRE

CTE pe biogaz produs din
deșeuri agricole
CET pe biogaz produs din
deșeuri agricole
CTE pe biogaz produs la
depozitele de deșeuri
CET pe biogaz produs la
depozitele de deșeuri
CTE pe biogaz produs din
apele reziduale
CET pe biogaz produs din
apele reziduale
CTE pe biomasă
CET pe biomasă
CTE pe biomasă cu ardere
suplimentară
CET pe biomasă cu ardere
suplimentară
CTE cu incinerarea
deșeurilor organice
CET cu incinerarea
deșeurilor organice
CHE de putere mică

Modernizare CHE
CE fotovoltaică
CTE cu concentratoare
solare
CE eoliene

Puterea
electrică
centralei,
𝑴𝑾

Investiție
specifică,
𝑬𝒖𝒓𝒐/𝒌𝑾

Costuri de
întreținere și
exploatare
𝑬𝒖𝒓𝒐/(𝒌𝑾 ∙ 𝒂𝒏)

-

2550 - 4290

115 - 140

-

2765 - 4525

120 - 145

-

1350 - 1950

50 - 80

-

1500 - 2100

55 - 85

-

2300 - 3400

115 - 165

-

2400 - 3550

125 - 175

1 - 25
1 - 25

2225 - 2995
2600 - 4375

84 - 146
86 - 176

-

450 - 650

65 - 95

-

450 - 650

85 - 125

2 - 50

5500 - 7125

145 - 249

2 - 50

5800 - 7425

172 - 258

9,5
2
0,25
0,005-0,05
2-50

975 - 1600
1275 - 5025
1550 - 6050
900 - 3700
2950 - 4750
3600 - 5025

40
40
40
40
30 - 42
150 - 200

2

1125 - 1525

35 - 45
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Tabelul A2.3. Caracteristicile tehnice ale centralelor termice noi, bazate
pe valorificarea energiei regenerabile
Tehnologia de
valorificare a SRE

Puterea electrică
centralei, 𝑴𝑾

Randament

Durata normată de
viață, 𝒂𝒏𝒊
Sistem de alimentare centralizată cu energie termică pe biomasă
Unități de putere mare
10
0,89
30
Unități de putere medie
5
0,87
30
Unități de putere mică
0,5 - 1
0,85
30
Sistem de alimentare descentralizată cu energie termică pe biomasă
Lemn
0,015 - 0,04
0,75-0,85
20
Rumeguș din lemn
0,02 - 0,30
0,78-0,85
20
Pelete
0,01 - 0,25
0,85-0,90
20
9
Pompe termice
Sursa de căldură sol
0,015 - 0,03
3,4
20
Sursa de căldură apă
0,015 - 0,03
3,5-4,5
20
Captatoare solare
Unități de putere mare
100-200
20
Unități de putere medie
50
20
Unități de putere mică
5-10
20

În cazul pompelor termice eficiența se exprimă prin coefientul de performanță
(COP)
9
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Tabelul A2.4. Caracteristicile economice ale centralelor termice noi,
bazate pe valorificarea energiei regenerabile
Tehnologia de
valorificare a SRE

Puterea
electrică
centralei, 𝑴𝑾

Investiție
specifică,
𝑬𝒖𝒓𝒐/𝒌𝑾

Costuri de
întreținere și
exploatare,
𝑬𝒖𝒓𝒐/(𝒌𝑾 ∙ 𝒂𝒏)
Sistem de alimentare centralizată cu energie termică pe biomasă
Unități de putere mare
10
350-380
16-17
Unități de putere medie
5
390-420
17-19
Unități de putere mică
0,5-1
475-550
20-22
Sistem de alimentare descentralizată cu energie termică pe biomasă
Lemn
0,015-0,04
255-340
6-10
Rumeguș din lemn
0,02-0,30
340-610
6-10
Pelete
0,01-0,25
390-1100
6-10
Pompe termice
Sursa de căldură sol
0,015-0,03
900-1100
5,5-7,5
Sursa de căldură apă
0,015-0,03
650-1050
10,5-18
Captatoare solare
Unități de putere mare
100-200
400-420
5-7
Unități de putere medie
50
540-560
7-9
Unități de putere mică
5-10
900-930
13-15
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Anexa 3.
Tabelul A3.3. Durata de viață și rata de scurgeri ale agenților frigorifici
Aplicația instalației frigorifice

12 - 20
10 - 15
7 - 15
6-9

Rata implicită a
scurgerilor de agent
frigorific, %
0,5
1,5
35
50

10 - 20

10

10 - 30

15

10 - 20

10

9 - 16

20

Durata de
viață, ani

Instalații frigorifice casnice
Instalații comerciale mici
Instalații comerciale mari și medii
Instalații frigorifice auto
Instalații frigorifice industriale, inclusiv
prelucrarea alimentelor și depozitele
frigorifice
Chilere (răcitoare de lichid)
Pompele termice și instalațiile de
condiționare a aerului comerciale și
rezidențiale
Instalațiile de condiționare a aerului
pentru transport
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Anexa 4.
Tabelul 4.1. Factorul de emisie asociat cu extragere și prelucrare
combustibililor fosili
Unități
Cărbune
Extragerea din mine
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑘𝑡 𝑐ă𝑟𝑏𝑢𝑛𝑒
Extragerea la zi
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑘𝑡 𝑐ă𝑟𝑏𝑢𝑛𝑒
Produse petroliere
Producere
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑃𝐽
Transport, rafinare și depozitare
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑃𝐽
Total
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑃𝐽
Gaze naturale
Producere
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑃𝐽
Prelucrare, transport și distribuție
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑃𝐽
Total
𝑡 𝐶𝐻4 /𝑃𝐽
Combustibil/procesul
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Factorul de emisie
13,4
0,8
2,5
1,6
4,1
393
528
921
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Anexa 5.
Tabelul A5.1. Durata normată de viață a mijloacelor fixe
Nr.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Denumirea mijloacelor fixe

Clădiri construite din beton armat cu rezistenţă sporită, din
blocuri de beton armat şi cu schelet din beton armat sau
din metal
Clădiri construite din blocuri de piatră cu mortar din
ciment şi cu schelet din beton armat sau din metal, cu
excepţia celor de la poziţiile:
Clădiri construite din cărămidă arsă, piatră cioplită cu
mortar din ciment sau var fără schelet, cu excepţia celor de
la poziţiile:
Clădiri construite din blocuri uşoare fără schelet, cu
coloane şi stâlpi din beton armat, cărămidă sau lemn
Clădiri construite din lemn cu pereţi din bârne sau lemn
rotund ecarisat
Clădiri construite din argilă bătută, chirpici cu schelet din
beton armat, cărămidă sau lemn
Clădiri construite din argilă bătută, piatră spartă cu mortar
din lut fără schelet
Construcţii subterane din piatră
Tuneluri construite din beton armat
Canale subterane construite din:
Canale subterane din beton armat
Canale subterane din piatră
Rezervoare pentru combustibil
Depozite de dejecţii şi colectoare de dejecţii din beton
armat
Coşuri de fum
Buncăr pentru cărbune
Baraje (din beton, beton armat, piatră, pământ) la
hidrocentralele
Bazine de acumulare de apă cu baraje de pământ
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Durata
normată de
viață, ani
45

35

30
25
25
15
10
30
50
60
30
25 - 30
30
20 – 40
25
60
40
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Tabelul A5.1. (Continuare)
Nr.

Denumirea mijloacelor fixe

19.
20.
21.
22.
23.

Linii electrice prin cablu
Linii electrice prin cablu
Gazoducte:
Reţele de canalizare
Rețele de alimentare cu apă (cu fântâni, coloane, hidranţi
şi alte echipamente), inclusiv apeductele:
Cazane de abur și apă fierbinte
Turbine cu abur
Motoare cu ardere internă
Turbine hidraulice, roţi hidraulice şi regulatoare
Turbogeneratoare, turbopropulsoare şi alte turbine cu gaze
Motoare de curent alternativ
Motoare de tracţiune
Generatoare de curent alternativ (generatoare sincron)
Pompe pentru distribuirea carburanţilor sau lubrifianţilor,
de tipul celor utilizate la staţiile service sau la garaje
Pompe pentru circularea apei în instalaţiile de încălzire
centrală şi de apă caldă
Turbocompresoare și compresoare
Maşini şi aparate pentru condiţionarea aerului
Furnale şi cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv
incineratoare, neelectrice
Frigidere, congelatoare şi alte maşini şi aparate pentru
producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură
Turnuri de răcire şi dispozitive similare pentru răcire
directă (fără perete despărţitor), prin recircularea apei
Schimbătoare de căldură
Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi/sau controlul
debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici
variabile ale lichidelor sau gazelor
Instrumente şi aparate pentru reglare sau control automat

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
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Durata
normată de
viață, ani
20 - 30
20 - 45
20 - 25
16 - 40
15 - 45
10
15
10
20
5 - 10
10
6
10
8
8
12
8
12
12
4
5
4
4
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Anexa 6.
Tabelul A6.1. Costuri specifice ale reducerilor de emisii
Activitatea
Încălzire pe baza energiei geotermale
Înlocuirea motoarelor diesel la transportul public
Eficientizarea sistemului de iluminare a încăperilor
Eficientizarea instalațiilor frigorifice
Centrală hidroelectrică
Mini-centrală hidroelectrică
Utilizarea motoarelor mai eficiente
Generarea energiei electrice pe baza biogazului obținut la
rampele de deșeuri
Generarea energiei electrice pe baza turbine eoliene
Preîncălzitoare solare de dimensiuni mari
Prepararea apei calde menajere cu colectoare solare în
sectorul rezidențial
Utilizarea combustibilului lichid în centralele electrice
Obținerea biogazului la stațiile de epurare a apei
Instalarea cazanelor energetice mai eficiente
Centrală electrică fotovoltaică conectată la rețea
Reabilitarea energetică a instalațiilor industriale
Construcția unei centrale termoelectrice
Izolarea termică a clădirilor
Producerea energiei electrice cu panourilor fotovoltaice
Reducerea utilizării clincherului la producerea cementului
Producerea energiei electrice din biomasă
Utilizarea biocombustibilului în transportul de pasageri
Captarea metanului la rampele de deșeuri
Digestia anaerobă a dejecțiilor animaliere
Utilizarea biomasei pentru alimentarea cu energie termică a
clădirilor
Utilizarea pompelor termice în clădiri
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Costul specific
al ER,
USD/t CO2
-187,15
-171,49
-24,98
-8,63
-4,09
7,21
-3.22
-2,85
4,16
11,70
19,35
22,71
43,21
63,93
398,22
-78
-70
-54
-21
-20
-9
19
33
44
81
167
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CONCLUZII
Sectorul energetic din Republica Moldova se află într-o situație extrem
de dificilă. Principalele probleme din sector sunt:
 dependența de resursele energetice importate;
 lipsa diversității surselor de energie, ce cauzează lipsa
concurenței pe piața națională a energiei;
 uzura fizică și morală a echipamentului de generare, transport și
distribuție a energiei;
 insuficiența investițiilor majore în modernizarea sectorului
energetic;
 necompetitivitate surselor regenerabile de energie în raport cu
cele tradiționale;
 lipsa informării despre beneficiile și necesitatea promovării
eficienței energetice și resurselor regenerabile de energie.
În acest context proiectele de reducere a emisiilor GES vin ca o
oportunitate pentru atragerea investițiilor atît din fondurile naționale și
internaționale, cît și din partea finanțatorilor privați.
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"Tool to calculate the emission factor for an electricity
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"Assessment of the validity of the original/current baseline and
update of the baseline at the renewal of the crediting period”.



“Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions
from electricity consumption”;



“Tool to determine the baseline efficiency of thermal or
electric energy generation systems”



Tool: “Project emissions from cultivation of biomass”;



Tool: “Emissions from solid waste disposal sites”;



Tool: “Project and leakage emissions from transportation of
freight”;



"Project emissions from cultivation of biomass”;
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