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Abstract: În ultimele decenii peste tot în lume se elaborează și implimentează diverse proiecte 
de eficiență energetică. În Moldova se înîmplă aceleași lucruri după cum este descris în următorul 
articol. 
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Introducere 

Sistemul Centralizat de Alimentare cu Energie Termică din mun. Chișinău (în continuare, 

SACETC)  reprezintă un sitem complex ce constă din întreprinderile de importanță vitală de nivel 
național, care sunt interdependente sub aspect tehnologic, economic etc. 

Situaţia financiară, tehnică, tehnologică, de reglementare şi instituţională existentă în sectorul 
termoenergetic, precum şi aspiraţiile de integrare europeană în partea ce ţine de armonizarea 

legislaţiei naţionale la standardele europene, condiţionează iniţierea unui amplu proces de reformare 
a SACETC în vederea creării unui complex termoenergetic fiabil, competitiv şi transparent, 
alimentării consumatorilor cu energie termică calitativă, la tarife acceptabile, consolidării securităţii 
energetice a ţării şi sporirii eficienţei energetice. 

Sectorul termoenergetic, din punct de vedere instituţional, este administrat în următorul mod: 
Ministerului Economiei care asigură administrarea corporativă a SA „CET-1” şi SA „CET-2” cu 
capital majoritar de stat. 

Autorităţile administraţiei publice locale care au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, 
organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie 

comunală, inclusiv alimentarea cu energie termică, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea 
bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale 

respective. 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE) reglementează 
şi supraveghează întreg sectorul energetic, precum şi piaţa produselor petroliere. Totodată, ANRE 
aprobă şi pune în aplicare metodologiile de calcul pentru tarifele de furnizare, transport şi distribuţie 
a gazelor naturale 

În mod schematic, SACETC şi lanţul alimentării cu energie termică este prezentat în figura 1 

SACETC cuprinde următoarele componente: 
- unitatea de producere a energiei termice – centrale termice şi/sau centrale electrice de 

termoficare (CET): CET-1 și CET-2; 

- centralele termice Est (centrala termică Est este conservată), Sud şi Vest; 
- centralele termice suburbane (19 unităţi); 
- reţeaua de transport a energiei termice primare (apă fierbinte); 
- punctele termice centrale sau modulele termice la nivel de imobil; 
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- reţeaua de distribuţie a apei calde şi a energiei termice pentru încălzire; 
- contorizarea la nivel de clădire corelată cu componentele consumatorului final; 

- reţeaua interioară de alimentare a clădirii cu apă caldă şi cu agent termic pentru încălzire; 

- sisteme de măsură, control şi automatizare. 

 
                                                     Figura 1. Schema generală a SACETC 

 

SA „Termocom” reprezintă un ansamblu de instalaţii termoenergetice bine definite, fiind o 
singură structură în ceea ce priveşte transportarea centralizată la distanţă şi distribuţia energiei 
termice. Capacitatea termică (apă fierbinte) a centralelor termice SA „Termocom” din zona urbană 
este de 1070 Gcal/h, inclusiv utilajul cu o capacitate de 360 Gcal/h, care este instalat la CT-Est, 

sectorul Botanica (la moment este conservată). 
La balanţa SA „Termocom”, de asemenea, se află 258,8 km (în două ţevi) reţele termice 

magistrale şi de distribuţie a energiei termice, 263,4 km (în două ţevi) reţele termice intercartier, 195,2 
km reţele de alimentare cu apă caldă menajeră (fără reţele de recirculaţie), 18 staţii de pompare, 367 
puncte termice centrale şi 186 puncte termice individuale. În suburbiile Chişinăului SA „Termocom” 
exploatează 22,3 km reţele termice cu amplasare subterană şi 15,7 km cu amplasare supraterană. 

Problemele existente ale SACETC: 

Lipsa investiţiilor necesare în SACETC, în ultimii 20 de ani, a condiţionat un nivel sporit de 
uzură a echipamentelor şi utilajului tehnologic al reţelelor de transport şi distribuţie ale acestuia, 
ceea ce a generat pierderi în reţelele termice, care în 2010 au constituit cca 22,1%. 

Datoriile acumulate de SA „Termocom” pe parcursul anilor. Acest fapt poate fi considerat un 

eşec al guvernării locale şi mai implicit al SA „Termocom” cu privire la deciziile ce ţin de politica 
tarifară. 

Randamentul scazut a echipamentului și a tehnicii de creare a agentului termic care duc la 

stabilirea unui tarif mai mare de cel ce ar putea fi. De asemenea și energia electrica care este produsa 
de CET-1 si CET-2 au costul net mai mare cu 80 % fața de energia electrica importata.  

Din 2010 Politica tarifara în SACETC a revenit de la Autorităţile administraţiei publice locale 
la ANRE. Acestia au marit considerabil tariful la încălzire fapt ce a stopat cresterea datoriilor a CET-

1  CET-2 și a SA „Termocom” față de furnizorii de gaze de SAD „Gazprom”. Însă profitul acestor 
întreprinderi ramîne a fi minuscule din moment ce plațile pe facturi sunt întîrziate, fapt explicat de 
nivelul scazut a veniturilor populației. 
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Inexistenţa unei legi care să creeze un cadru legal pentru sectorul termoenergetic este o 
deficienţă. Existenţa unei astfel de legi ar putea clarifica definitiv multe întrebări ce ţin de obligaţiile 
ANRE în domeniu, ar stimula concurenţa şi investiţiile. 

Conceptul de reorganizare a SACETC: 

Situaţia creată în SACETC cere identificarea unui mecanism eficient de reformare cu implicarea 
autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a tuturor participanţilor pieţei energiei termice în 
vederea consolidării securităţii energetice, precum şi asigurării unui serviciu transparent, accesibil şi 
calitativ. Prezentul Concept prezintă modul în care obiectivul acestuia va fi realizat printr-o serie de 

măsuri cu caracter legislativ, corporativ, instituţional, financiar şi tehnic, precum şi prin restructurarea 
SACETC. 

Realizarea prezentului Concept are la bază următoarele principii: 
1. desfăşurarea tuturor activităţilor în cadrul implementării Conceptului în mod transparent, fiind 

discutate în public, cu luarea în considerare a necesităţilor de interes public şi aspiraţiilor 
consumatorilor; 

2. armonizarea cadrului legislativ şi normativ la rigorile şi standardele internaţionale; 
3. consolidarea securităţii energetice şi majorarea eficienţei energetice; 
4. asigurarea consumatorilor cu energie termică în mod fiabil, eficient şi la tarife accesibile; 
5. asigurarea viabilităţii activităţii economico–financiare a întreprinderilor din sector şi 

neadmiterea acumulării datoriilor sistemice în sector; 
6. transferul responsabilităţilor pentru funcţionarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu 

energie termică din suburbii către autorităţile locale. 
Obiectivele Concepului sînt următoarele: 
1. Perfecţionarea cadrului legal al activităţii sectorului. Vor fi elaborate actele legislative cu 

privire la energia termică, cu privire la performanţa energetică a clădirilor,  alte acte legislative 
relevante în domeniu. Guvernul îşi propune să creeze mediul şi cadrul legal necesare pentru 
implementarea prezentului Concept, precum şi pentru dezvoltarea pe termen lung şi crearea unui 
climat investiţional atractiv prin transparenţă şi respectarea legii, obiectivul final fiind prestarea unor 

servicii stabile şi de aprovizionare a consumatorilor din Moldova cu energie la tarife accesibile. 
2. Reforma financiară, inclusiv prin reglementarea datoriilor existente. 
3. Reforma corporativă şi instituţională a SACETC. Reorganizarea prin fuziune a SA „CET-1”, 

SA „CET – 2” şi SA „Termocom”, după finalizarea procedurii planului şi încheierea sezonului de 
încălzire 2012-2013, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi crearea unei noi 
întreprinderi în baza activelor celor 3 întreprinderi. 

4. Eficientizarea funcţionării SACETC din punct de vedere tehnic şi tehnologic. La producerea 
energiei termice se propune îmbinarea raţională a surselor de alimentare centralizată şi parţial 
descentralizată cu energie termică prin: 

4.1. modernizarea utilajului întreprinderii nou-create cu instalaţii cu un grad înalt de eficienţă 
şi cu un consum specific minim de combustibil; 
4.2.crearea, după caz, în baza centralelor termice – Vest, Est şi Sud a centralelor electrice cu 
termoficare; 

4.3. reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice prin utilizarea conductelor preizolate cu 
control continuu automat al stării izolaţiei; 
4.4.continuarea trecerii treptate la reţelele termice cu două conducte cu înlocuirea punctelor 
termice centrale cu punctele termice individuale şi prepararea apei calde menajere în cadrul 
punctelor termice individuale; 
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4.5. continuarea echipării punctelor termice individuale cu sisteme automatizate de reglare a 
regimului de funcţionare, în funcţie de variaţia parametrilor climaterici; 
4.6. optimizarea schemei şi configuraţiei reţelelor magistrale de transport şi distribuţie a 
energiei termice, cu amplasarea, după caz, a noilor surse de căldură; 
 4.7. desfăşurarea implementării sistemului informaţional computerizat etc. 
Impactul economico-social 

Realizarea obiectivelor preconizate presupune atingerea unor succese la capitolul impactului 

asupra locuitorilor mun. Chişinău.  
Implementarea principiilor şi realizarea obiectivelor sus-menţionate vor avea ca rezultat: 

Asigurarea transparenţei în activitatea SACETC şi a întreprinderilor implicate, consultarea 
necesităţilor de interes public şi a propunerilor societăţii civile, SACETC devenind o structură mai 
flexibilă, orientîndu-şi activitatea spre interesul concret al consumatorilor; Fundamentarea activităţii 
SACETC în temeiul prevederilor legii noi cu privire la energia termică, cu orientare europeană, axată 
pe funcţionarea eficientă a sectorului termoenergetic. Această lege, precum şi Legea nr. 142 din 2 
iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică vor oferi posibilităţi reale din punct de vedere financiar, 
de a asigura implementarea tehnologiilor noi, ceea ce va contribui la micşorarea plăţilor pentru 
energia termică. Realizarea măsurilor privind reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice presupune 

reducerea pierderilor de la 22,1% în anul 2010 la 16,7% pînă în anul 2020, aproape de valoarea de 
performanţă.Astfel de îmbunătățiri vor reduce tarifele SA “Termoelectrica” cu aproximatriv 4%. 

Creşterea în continuare a tarifului în vederea asigurării funcţionării întreprinderii nou-create 

este limitat de capacitatea de plată a consumatorilor. În conformitate cu analizele experţilor, nici una 
din cele trei companii din cadrul SACETC (SA „CET – 1”, SA „CET – 2” şi SA „Termocom”) nu 
are o baza financiară suficientă şi stabilă pentru a achita datoriile, din cauza sistemului de tarife care 
există la moment.  

Doar soluţionarea problemei datoriilor sistemice ale SACETC în cadrul întreprinderii nou-

create va contribui la crearea climatului investiţional atractiv pentru atragerea investiţiilor pe termen 
lung în sector. 
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