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   MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

 

 STT 

 

AUTORIZAŢIE NR. 32/20.12.2012 

 PRIVIND EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PENTRU PERIOADA 

2013-2020  

 

A.1. DATE DE IDENTIFICARE 
  

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

Numele operatorului 

(titularului) 

S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L. 

Forma de organizare a societăţii Cu capital privat românesc  

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului 

J13/8396/2004 

Cod Unic Înregistrare RO 16974286 

Cont bancar  

Banca BCR Agenția Basarabi,  jud. Constanța 

Adresa 

sediului 

social 

Stradă, număr Șos. Constanței nr. 37 

Localitate Cobadin  

Judeţ Constanța 

Cod poştal 907065 
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A.1.2 DATE DE IDENTIFICARE ALE INSTALAŢIEI/INSTALAŢIILOR ŞI ALE 

AMPLASAMENTULUI 

 

Numele instalaţiei/instalaţiilor S.C. PREFAB CONSTRUCT S.R.L. 

Activitatea principală a 

instalaţiei 

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor 

produse pentru construcții din argilă arsă  

Categoria de activitate/activităţi 

din anexa nr. 1 

Fabricarea prin ardere de produse ceramice, 

în special de ţigle, cărămizi, cărămizi 

refractare, plăci ceramice, gresie ceramică 

sau porţelan, cu o capacitate de producţie de 

peste 75 de tone pe zi  

Codul sub care operatorul a 

raportat date şi informaţii 

statistice: 

1.Codul CAEN raportat pentru 

anul 2007, utilizând clasificarea 

CAEN rev. 1.1  

2.Codul CAEN raportat pentru 

anul 2010, utilizând clasificarea 

CAEN rev. 2 

 

 
 

 
 

2640 

 

2332 

 

Codul de identificare al 

instalaţiei din Registrul Unic 

Consolidat al Uniunii Europene  

RO - 167 

Punctul de lucru (amplasament) S.C. Prefab Construct S.R.L. Cobadin  

Adresa 

amplasamentului 

Strada, 

număr 

Șos. Constanței nr.37 

Localitate Cobadin  

Judeţ Constanța 

Cod poştal 907065 
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A.1.3. DATE PRIVIND SITUAŢIA AUTORIZĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI 

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

 

Situaţia 

autorizării 

din punct de 

vedere al 

protecţiei 

mediului 

Tip 

autorizaţie 

Nr. 

autorizaţie 

Data 

emiterii 
Emitent 

Revizuire 

(nr. și 
data) 

Autorizație 

Integrată de 

Mediu 

4 22.01.2007 A.R.P.M. 

GALAȚI 

Rev.1 

25.08.2009 

Autorizație 

de Mediu 

    

Situaţia 

alocării 

certificatelor 

de emisii de 

gaze cu efect 

de seră în 

perioada 

2013-2020 

Alocare iniţială* Din Rezerva pentru instalaţiile nou 

intrate în perioada 2013-2020 

DA - 

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

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

 

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

EFECT DE SERĂ 

 

Autorizaţie 
Data emiterii  

Motivul revizuirii 
Ziua Luna Anul 

Iniţială 20 12 2012 - 

Revizuire I - - - - 

Revizuire II - - - - 

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

DE SERĂ  

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

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

nivelul instalaţiei în conformitate cu autorizaţia emisă conform prezentei proceduri. 

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

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

unor modificări planificate la nivelul instalaţiei, operatorul solicită autorităţii 

competente pentru protecţia mediului revizuirea autorizaţiei, conform prevederilor 

prezentei proceduri.  

 

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

AUTORIZATE 

 

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

(FIŞA DE PREZENTARE) 

Activitatea instalației este cea de fabricare prin ardere de produse ceramice, în special 

de ţigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice, gresie ceramică sau porţelan, cu o 

capacitate de producţie de peste 75 de tone pe zi.  

Capacitatea de producţie proiectată a instalaţie  este de 5.500.000 cărămizi/ an, 23.000 

tone/an, extracție argilă 24.000 tone/an, plăci și dale de cărămidă 4 tone/an. 

Principalele etape în cadrul procesului tehnologic de fabricare a cărămizilor sunt : 

- extracția argilei 

- pregătirea materiei prime 

- prelucrare mecanică 

- uscarea 

- arderea 

- ambalare 

- expediere 

Arderea combustibilului se realizează în cuptorul Hoffman.  

Regimul de funcționare al instalației  este sezonier – se lucrează în medie 8-9 luni pe an 

în perioada februarie/ martie până în octombrie inclusiv, în medie 245 zile pe an, regim 

de funcționare zilnic 24h din 24h. În perioada de iarnă, funcționarea cuptorului este 

oprită. 

Sursele de emisii de gaze cu efect de seră existente pe amplasament sunt cuptorul 

Hoffman care este prevăzut cu un coș (coș1) de dispersie H = 4m, sectiunea de 1,04 m 

si Uscătoria artificială care este prevăzută cu un coș (coș2) de dispersie H = 4m 

secțiunea de 0,6 m. 
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Tipurile de combustibili şi materii prime a căror utilizare generează emisii de gaze cu 

efect de seră sunt: 

- lignit  - arderea combustibil solid – lignit;   

- argila  - arderea argilei prelucrate   - decarbonarea argilei.   

 Conținutul de carbonați din materia primă - argila este de 11,89 % - format din: CaCO3  

- 5,54 %; MgCO3 - 1,39 % ; Na2CO3 – 1,47 % ; K2CO3 – 3,49 %.  

Sursa de  emisii  de gaze cu efect de seră coșul C1 – cuptor Hoffman  este funcțională 

pe toată perioada realizării producției conform regimului de funcționare  descris 

anterior; 

Sursa de emisii  gaze cu efect de seră coșul C2 – uscătorie artificială – unde se 

realizează uscarea cărămizilor în medie 3-4 luni/an. 

            

A.3.2. CATEGORIA ACTIVITĂŢII ŞI INSTALAŢIEI 

Fabricare prin ardere de produse ceramice, în special de ţigle, cărămizi, cărămizi 

refractare, plăci ceramice, gresie ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie de 

peste 75 de tone pe zi. 

 

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

 

 

                                                           
 Conform anexei nr. 1 la prezentul ordin 

Categoria de 

activitate din 

anexa nr. 1 

desfăşurată în 

instalaţie 

Capacitate

a 

proiectată 

a instalatiei 

(tone/zi)  

U

M 

Perioada 

de 

funcţionar

e  

Tipul 

de 

produs 

Punct de 

descărcar

e a 

emisiilor  

Referinţa 

pentru 

punctul de 

descărcare 

a emisiilor 

Fabricarea prin 

ardere de produse 

ceramice, în special 

de ţigle, cărămizi, 

cărămizi refractare, 

plăci ceramice, 

gresie ceramică sau 

porţelan, cu o 

capacitate de 

producţie de peste 

75 de tone pe zi  

> 75 t/zi In medie 

245           

zile /an 

Cărămidă 

plină 

/cărămidă 

cu goluri 

verticale  

Coș  cuptor 

Hoffman  

 

 

PE 1 

 

 



AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031 

E-mail: office@anpm.ro; Tel. 021.207.11.01; Fax 021.207.11.03 

 

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

GENEREAZĂ EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

Categoria de 

activitate din 

anexa nr. 1 

desfăşurată în 

instalaţie 

Tipul 

combustibilului/materiei 

prime 

Procesul care 

generează emisii 

de gaze cu efect 

de seră 

Gazul cu efect de 

seră generat 

Fabricarea prin 

ardere de produse 

ceramice, în 

special de ţigle, 

cărămizi, cărămizi 

refractare, plăci 

ceramice, gresie 

ceramică sau 

porţelan, cu o 

capacitate de 

producţie de peste 

75 de tone pe zi   

Combustibil solid – lignit  Arderea 

combustibilului  

CO2 

Materie primă -argila  Decarbonatarea 

materiilor prime   

CO2 

 

A.4. CERINŢE LEGALE PRIVIND OBLIGAŢIILE OPERATORULUI  

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

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

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

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

Naţională pentru Protecţia Mediului şi ataşat la prezenta autorizaţie. 

 

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

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

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

seră şi a metodologiei de monitorizare aprobate de Agenţia Naţională pentru Protecţia 

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

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

Directiva 2003/87/CE.   

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

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

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul de monitorizare privind emisiile 

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

acreditat conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare 

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020.  
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În cazul în care, până la data de 31 martie a fiecărui an din perioadă, raportul de 

monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este 

declarat satisfăcător, potrivit criteriilor din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi 

completările ulterioare, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu 

efect de seră, ca urmare a suspendării accesului operatorului la cont. Ridicarea 

suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind 

emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător şi predat la autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului. 

 

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

DE SERĂ  

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

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

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

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

seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în 

domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

pentru perioada 2013-2020.  

 

A.4.4. CERINŢE PRIVIND INFORMAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI ASUPRA MODIFICĂRILOR LA NIVELUL INSTALAŢIEI  

Operatorul are obligaţia să informeze în scris autoritatea competentă pentru protecţia 

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

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

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

  

Preşedinte, 

Mihail FÂCĂ 

 

 

Director, 

Hortenzia DUMITRIU 

 

 

Şef serviciu, 

Nicoleta ROȘU 

  

Întocmit, 

Valerica ABRUDAN 

 

 

  


