
UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  A  MOLDOVEI 
 

FACULTATEA ENERGETICĂ ŞI INGINERIE ELECTRICĂ 
DEPARTAMENTUL TERMOENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT  

ÎN ENERGETICĂ 
 

 
 
 
 

 

 

 

PIAŢA ENERGIEI TERMICE  
 

Note de curs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chişinău 
Editura „ Tehnica-UTM” 

2018 
 

Digitally signed by 
Library TUM
Reason: I attest to the 
accuracy and integrity 
of this document



2

CZU 339.1+628.8(478)(075.8)     
G 98 

Lucrarea de faţă cuprinde structura şi particularităţile pieţei 
energiei termice în general şi în particular în Republica Moldova, 
starea actuală a pieţei energiei termice în Moldova şi perspectivele 
ei, fiind evidenţiat rolul concurenţei pe piaţa cu concurenţă perfectă 
şi pe piaţa reglată.  

Lucrarea este destinată studenţilor ciclului I, specialitatea 
0713.2 – Termoenergetica, cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă. 

Autor: lector univ., dr. Corina Guţu-Chetruşca 

Recenzent: lector univ. Dumitru Braga 

Redactor responsabil: conf. univ., dr. Viorica Hlusov 

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII 
Guţu-Chetruşca, Corina. 

Piaţa energiei termice: Note de curs / Corina Guţu-Chetruşca; 
red. resp.: Viorica Hlusov; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică 
şi Inginerie Electrică, Dep. Termoenergetică şi Management în 
Energetică. – Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. – 92 p.: fig., tab. 

Referinţe bibliogr.: p. 89-91. – 50 ex. 
ISBN 978-9975-45-521-3. 

339.1+628.8(478)(075.8)      
G 98 

 ISBN 978-9975-45-521-3.                UTM, 2018 



 3

CUPRINS 
 

PREFAŢĂ 5 
1. Energia termică ca marfă 6 
1.1. Sisteme de alimentare cu căldură: noţiuni 6 
1.2. Particularităţile energiei termice ca marfă 9 

 
2.   Piaţa. Noţiuni generale 10 
2.1. Conceptul de piaţă 10 
2.2. Formele pieţii 10 
2.3. Funcţiile pieţei 13 

 
3. Pieţele energetice  14 
3.1. Businessul energetic 14 
3.2. Pieţele energetice 15 
3.3. Concurenţa între pieţe  16 
3.4. Sursele regenerabile de energie şi pieţele energetice 18 
3.5. Piaţa energiei termice (PET) 19 
3.6. Concurenţa pe piaţa energiei termice 20 
3.7. Structura pieţei energiei termice 22 

 
4. Piaţa energiei termice cu concurenţă perfectă 24 
4.1. Condiţii de funcţionare a pieţei energiei termice cu 

concurenţă perfectă 
24 

4.2. Promovarea cogenerării 26 
4.3. Aprecierea randamentelor de referinţă a centralelor 

pentru Republica Moldova 
29 

4.4. Eficienţa pompelor de căldură pe piaţa energiei termice 31 
4.5. Energetica distribuită şi PET  32 

 
5. Politica tarifară pe piaţa energiei termice 35 
5.1. Tarifele la energia termică 35 
5.2. Principii privind tarifele la utilităţile publice 37 
5.3. Tarifele şi piaţa 37 
5.4. Tarifele pe piaţa reglată 38 



 4

6. Contorizarea energiei termice 40 
6.1. Organizarea contorizării 40 
6.2. Tipuri de contoare 42 
6.3. Cerinţe faţă de aparatele de contorizare 44 

 
7. Sectorul termoenergetic al Republicii Moldova. Piaţa 

energiei termice în Republica Moldova 
46 

7.1. Consumul de energie în sectorul termoenergetic  
din Republica Moldova 

46 

7.2. Alimentarea centralizată cu căldură în RM 47 
7.3. Starea şi perspectivele sistemului de alimentare cu 

căldură în Republica Moldova 
51 

7.4. Structura instituţională responsabilă de sectorul 
energetic în RM 
 

53 

8. Legislaţia RM referitor la piaţa energiei termice 57 
8.1. Legi sectoriale  57 
8.2. Legi generale economice 63 
8.3. Acte normative  74 
8.4. Contracte 75 
8.5. Licenţe 76 

 
9. Tarifele la energia termică în RM 78 
9.1. Metodologii de determinare, aprobare şi aplicare  

a tarifelor 
78 

9.2. Tarifele existente în republică 83 
9.3. Îmbunătăţirea procedurii de stabilire a tarifului 85 
   
REFERINŢE 89 
SITE utile   91 
 



 5

PREFAŢĂ 
 

       Energia termică ocupă un loc însemnat în economia naţională 
atât după volum, cât şi după rolul ei în viaţa socială. În Republica 
Moldova cca 60% din consumul total de energie îl constituie 
căldura. Pe plan mondial acest consum constituie în jur de 40%. 
Raţionalizarea consumului de căldură are consecinţe însemnate atât 
economice, cât şi ecologice, şi sociale. Aceasta este foarte actual 
pentru Republica Moldova  în care „sărăcia energetică” afectează în 
jur de 80% din populaţie. „Sărăcia energetică” se consideră  atunci 
când mai mult de 10% din totalul cheltuielilor unei gospodării sunt 
folosite pentru acoperirea cheltuielilor pentru resursele energetice 
(căldură, energie electrică, gaz, lemn, cărbune). 
       Mecanismul principal care conduce la sporirea eficienţei 
procesului de producere, la raţionalizarea consumului este piaţa. O 
piaţă cu concurenţă perfectă stabileşte preţul minim la marfă, 
stimulează dezvoltarea tehnicii respective, elimină producătorii 
neefectivi, organizează alocarea raţională a investiţiilor în ramură 
ş.a. 

Energia termică ca marfă are un şir de particularităţi care 
complică organizarea şi funcţionarea pieţei. Este destul de indicată 
necesitatea transportului ei prin conducte şi imposibilitatea 
acumulării căldurii pe perioade relativ mari. În Republica Moldova 
la acest factor obiectiv se adaugă consecinţele sistemului 
administrativ de comandă în care s-au format sistemele de 
alimentare cu căldură. 
        Pentru a crea pieţe adecvate ale energiei termice în 
localităţile republicii vor fi necesare mai multe măsuri tehnice, 
instituţionale şi legislative. Scopul acestor note de curs este de a 
pregăti specialişti energeticieni care să se ocupe de elaborarea şi 
implementarea unor astfel de măsuri.  

      Lucrarea este destinată studenţilor de la ciclul I, 
specialitatea Termoenergetica, de asemenea poate fi de folos 
studenţilor şi specialiştilor de la alte specialităţi energetice. 
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