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INTRODUCERE 

Cogenerarea energiei este o tehnologie de producere combinată și 
simultană a energiei electrice și energiei termice atractivă din punct de 
vedere al eficienței utilizării resurselor energetice și reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră.  

În ultimele decenii, promovarea utilizării cogenerării și a sistemelor de 
termoficare reprezintă o prioritate politică la nivel internațional, 
european și național. În prezent,  majoritatea statelor lumii s-a angajat să 
vină cu soluții de valorificare a potențialului cogenerării și trigenerării, 
precum și extinderii utilizării sistemelor de termoficare ca pilon central 
al viitoarelor sisteme energetice curate și inteligente. 

Cogenerarea, în comparaţie cu producerea separată a energiei, oferă 
beneficii în termeni de economie de combustibili, de mediu şi eficienţă. 
Randamentul global al producerii de energie în centralele de cogenerare 
este cuprins între 85-92 % în comparaţie cu randamentul de apr. 35 % al 
centralelor termoelectrice. Economia de combustibil, de regulă, 
constituie 10-20 % și chiar mai mult, iar emisiile poluante (NOx, SOx, 
pulberi) şi de CO2 sunt considerabil mai mici decât în cazul producerii 
separate a energiei. Alimentarea centralizată cu căldură și-a demonstrat 
avantajele sale față de alimentarea individuală [4]. 

În contextul tranziției energetice către emisii net zero până în 2050 rolul 
SACET va crește considerabil; va crește, în primul rând, aria de 
întrebuințare a SACET ca soluție pentru serviciul de încălzire în legătură 
cu tendința existentă de creștere a urbanizării. În zonele urbane cu o 
densitate înaltă a populației opțiunile de  încălzire  sunt considerabil 
limitate față de cele din zonele mai puțin populate și în aceste condiții pe 
prim-plan se află sistemele de termoficare. 

În Republica Moldova, către sfârșitul anilor 1990, existau 42 sisteme 
centralizate de alimentare cu energie termică a zonelor urbane (SACET 
sau sisteme de termoficare). După restructurarea întreprinderilor din 
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domeniul energetic, ca urmare a lipsei investițiilor și unui management 
defectuos, sistemele de termoficare în timp de două decenii au falimentat 
și doar două dintre ele au fost salvate - SACET Chișinău și SACET 
Bălți. 

Este timpul să se revină la sistemele de termoficare urbană,  la sisteme 
noi, moderne, de generația a patra, bazate pe utilizarea surselor 
regenerabile de energie, deșeurilor de căldură și combustibililor sintetici.  

Este cunoscut că aplicarea cogenerării presupune existenţa unei  
zone/nod de consum a energiei termice, pentru care se caută soluția de 
acoperire cu căldură. Sursele tradiționale de producere a energiei termice 
sunt, în principal, instalațiile de cazane, însă în ultimul timp tot mai 
frecvent se pune problema utilizării și altor tipuri de surse de căldură  
bazate fie pe combustibili fosili sau regenerabili, precum sunt instalațiile 
de cogenerare, pompele de căldură, sursele solare, pilele de combustie, 
boilerele electrice etc. 

În contextul celor menționate, prezintă interes căutarea soluțiilor optime 
de utilizare combinată a două sau mai multor surse de producere a 
energiei termice pentru alimentarea cu căldură a unei zone date de 
consum. 

Problema justificării structurii surselor de energie pentru un SACET 
include mai mulți pași și constă în a determina: 

a) structura surselor de căldură, cea mai atractivă din punct de vedere 
economic, ce ar putea fi integrate în SACET; 

b) puterea instalată totală pe tip de surse;  
c) regimul de funcționare a surselor. 
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