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Rezumat: În lucrare este prezentată o descriere succintă a surselor de energie termică din 
cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău, analizate 
aspecte ale cadrul legislativ și normativ pentru deșeurile industriale și menajere, prezentată 
experiența unor țări în ceea ce privește utilizarea deșeurilor pentru producerea de energie 
pentru sistemele de termoficare. De asemenea examinate unele oportunități pentru 
utilizarea deșeurilor și reziduurilor menajere urbane în cadrul sistemelor de termoficare. 
 
Cuvinte cheie: sistem de alimentare centralizată cu energie termică, deșeuri și reziduuri 
menajere urbane, surse de căldură. 

INTRODUCERE 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău 
(SACET-Chisinău) include două centrale electrice de termoficare (CET-1, CET-2) şi 
patru centralele termice urbane: CT-Sud, CT-Vest, CT-Est, CT Muncești, ultimele două 
prin realizarea unor măsuri tehnice și existența excesului de putere instalată la CET-uri 
au fost excluse din ciclul tehnologic în scopul de diminuare a consumurilor și 
cheltuielilor, precum şi 19 centrale termice suburbane; sistemul de transport cu staţii de 
pompare, sistemul de distribuție, puncte termice centrale, individuale,etc. 

Energia termică produsă în regim de cogenerare la sursele CET-1 şi CET-2 
reprezintă apr. 75% din volumul producției de energiei termice. Restul energiei termice 
este produsă la centrale termice. SACET-Chişinău nu reprezintă un sistem unic la care 
ar fi fost conectate toate sursele şi toți consumatorii. Sistemul mai degrabă este un 
sistem insularizat, în care CET-1 împreună cu CET-2 alimentează o zonă, centralele 
termice CT-Sud şi CT-Vest respectiv alte două zone geografice. 

Modernizarea surselor din cadrul SACET-Chişinău este justificată de 
principalele aspecte [1]: 

● dezvoltarea SACET în mun. Chişinău este o opţiune strategică, dat fiind 
faptul că înlocuirea acestui sistem cu alte sisteme individuale nu este posibilă din 
cauza lipsei de resurse şi a infrastructurii aferente; 

● acţiunea de reabilitare a SACET-Chişinău este în concordanţă cu Strategia 
energetică [2], în care sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a fost 
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identificat ca o prioritate de creştere a eficienţei energetice. Potenţialul de 
conservare a energiei în cadrul SACET-Chişinău constituie cca 15-20%; 

● existenţa sistemului centralizat condiţionează promovarea cogenerării, ca 
tehnologie de maximă eficienţă în utilizarea gazelor naturale și corespunde 
exigenților Legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării [3]; 

● realizarea unor investiţii de mari proporţii necesită politici naţionale 
speciale care să permită atragerea capitalului privat prin parteneriat public-privat, 
finanţarea cu a treia parte etc., atragerea unor bănci importante în realizarea unui 
sistem de garanţii pentru credite, cofinanţarea unor componente de investiţii de 
interes public, din fonduri locale sau centrale. Spre exemplu cele în curs de execuție 
din mun. Chișinău și mun. Bălți. 

Legea privind deşeurile de producţie şi menajere [4] stabilește atribuțiile 
autorităților centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător, autorităţilor administraţiei publice locale cât și altor 
autorități în domeniul dat. 

Printre atribuțiile autorităţilor administraţiei publice locale în corespundere cu 
prevederile art.4 din Legea dată menționăm principalele: 

– asigură executarea pe teritoriile din subordine a legislaţiei privind gestionarea 
deşeurilor; 

– efectuează coordonarea şi reglementarea economico-organizatorică a acţiunilor 
persoanelor fizice şi juridice, aflate pe teritoriile din subordine, în domeniul gestionării 
deşeurilor în vederea depistării şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic; 

– adoptă, de comun acord cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului 
şi pentru sănătate, deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea 
deşeurilor şi construcţia (extinderea) obiectivelor destinate prelucrării şi neutralizării 
acestora, efectuează controlul asupra distrugerii deşeurilor şi reparării prejudiciilor 
cauzate mediului de către deşeurile de producţie şi menajere; 

– efectuează evidenţa sistematică a formării, depozitării şi prelucrării 
deşeurilor pe teritoriul din subordine; 

– organizează colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, precum şi a celor 
ce aparţin micilor producători, afectează locurile pentru depozitarea lor; 

– întocmesc şi ţin registrele locurilor de depozitare a deşeurilor; 
– iau măsurile necesare pentru lichidarea gunoiştilor neautorizate şi necontrolate; 
În corespundere cu [5], administraţiile publice locale sunt abilitate cu funcţia 

responsabilă în organizarea sistemelor de colectare și eliminare a deșeurilor, prin 
urmare necesită a fi stabilite taxe corespunzătoare, care să asigure finanţarea 
acestor activități. Servicii specializate în colectarea și eliminarea deșeurilor. 
există în municipii, în toate centrele raionale, gestionarea deşeurilor municipale 
fiind realizată în mod organizat, prin intermediul acestor servicii, care lucrează pe 
bază de contract cu generatorii individuali, dar acest sistem acoperă numai 60-
90% din totalul generatorilor de deşeuri municipale din mediul urban. 

Dezvoltarea instituţională la nivel regional pentru gestionarea deşeurilor 
reprezintă o condiţie esenţială pentru implementarea obiectivelor Strategiei şi este 
un precursor pentru atragerea investiţiilor necesare. 
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Pentru funcţionarea eficientă a unui sistem regional de gestionare a deşeurilor, ar 
trebui să existe patru roluri distincte în cadrul sistemului său instituţional, şi anume: 

1) politic/de planificare. Acest rol se referă la politicile şi planurile care vor fi 
adoptate pe termen lung pentru a asigura faptul că gestionarea deşeurilor îndeplineşte 
obiectivele naţionale (de exemplu, asociaţia intercomunitară, ministerul mediului etc.); 

2) client (colectare şi eliminare). Acest rol se referă la contractarea uneia sau 
mai multor entităţi pentru a furniza servicii de gestionare a deşeurilor în 
conformitate cu politicile şi planurile existente şi gestionarea acestor contracte (de 
exemplu, primarii, consilii raionale); 

3) operator (colectare şi eliminare). Acest rol se referă la furnizarea serviciilor 
de gestionare a deşeurilor în conformitate cu contractele încheiate (de exemplu, 
operator economic privat, întreprindere municipală); 

4) reglementare. Acest rol se referă la asigurarea faptului că cerinţele 
contractului sînt îndeplinite (de exemplu, inspectoratul de mediu). 

Un alt aspect important care contribuie la eficacitatea fiecărui sistem de 
management integrat al deşeurilor este legat de nivelul de cooperare între 
autoritățile publice locale, în cazul în care sistemul este pus în aplicare. 

SITUAȚIA LA CAPITOLUL DEȘEURI MENAJERE  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Generarea deşeurilor municipale este influenţată de numeroşi factori, cei 
mai importanţi fiind venitul populaţiei, comportamentul consumatorilor, apariţia 
pe piaţă de noi produse ambalate şi evoluţia demografică. Studiile Băncii 
Mondiale, denotă că odată cu ridicarea venitului populaţiei crește rata de generare 
a deşeurilor pe cap de locuitor, acesta fiind în zonele rurale de obicei cuprinse 
între 0,3 - 0,4 kg/capita/zi, respectiv 0,9 kg/capita/zi sau mai mult, în zonele 
urbane. Consumul preparatelor alimentare generează astăzi tot mai multe deşeuri. 
Introducerea de noi ambalaje, în special plasticul, are un impact semnificativ 
asupra mediului. Ambalajele fabricate din polietilenă tereftalat (PET) au înlocuit 
în ultimii ani ambalajele de sticlă, iar sacii, pungile sau cutiile din polietilenă (PE) 
pe cele de hârtie, influenţând cantităţile şi compoziţia deşeurilor generate. 

Actualmente, cea mai utilizată metodă de tratare a deşeurilor menajere este 
depozitarea pe sol, care frecvent reprezintă o sursă importantă de poluare a solului şi 
apelor subterane. În acest context, salubritatea localităţilor şi managementul 
deşeurilor urbane constituie obiectiv important al structurilor guvernamentale şi 
locale. Anual, prin intermediul serviciilor de salubrizare din localităţile urbane se 
transportă la depozite circa 1144-2210 mii m3 de deşeuri și reziduuri urbane. La cele 
circa 700 mii tone colectate în mun. Chișinău de deşeuri solide se mai adaugă circa 
80 mii tone de nămol produse anual la staţia de epurare a apelor reziduale. 

Depozitele actuale de deşeuri nu sunt operate corespunzător: nu se 
compactează şi nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii 
incendiilor, a răspândirii mirosurilor neplăcute; nu există un control strict al 
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calităţii şi cantităţii deşeurilor care sunt evacuate pe depozit; nu există facilităţi 
pentru recuperarea biogazului produs sau pentru recuperarea/tratarea filtratului; 
drumurile de acces spre depozite şi în interiorul acestora nu sunt întreţinute, 
mijloacele de transport nu sunt spălate la ieşirea de pe depozite; depozitele nu 
dispun de împrejmuire, cu intrare corespunzătoare şi panouri de avertizare. 

Alt aspect negativ al gestionării neadecvate a deşeurilor este acela că multe 
materiale reciclabile şi utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile astfel 
pierzându-se o mare parte a potenţialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale 
plastice); fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic, 
recuperarea lor este dificilă. 

Totuși în ultimi ani situația cu gestionarea deșeurilor se schimbă în direcția 
pozitivă, drept exemple pot servi instalarea containerelor pentru colectarea separată 
a deșeurilor și reziduurilor menajere: sticlă, hârtie, materiale din plastic și 
polietilenă ș.a. în mun. Chișinău a fost pusă în funcțiune uzina de reciclare a 
anvelopelor. Unii agenți economici implementează proiecte privind utilizarea 
deșeurilor spre exemplu din anul 2012, uzina de prelucrare a deșeurilor de masă 
plastică cu capacitate anuală de 250 tone; uzine de prelucrare a anvelopelor în mun. 
Chișinău și mun. Bălți; proiectul programului de realizare a evaluării impactului 
asupra mediului pentru activitatea planificată „Co-incinerarea combustibililor 
alternativi (biomasa si deșeuri solide menajere) în cuptorul de clincher, proprietate 
Lafarge Ciment, cu scopul valorificării energetice a deșeurilor” [6]. 

OPORTUNITĂȚI DE UTILIZARE A DEȘEURILOR  
ÎN CADRUL SACET 

Centrala Termică Est are o suprafaţă de 11,4 ha, capacitatea de proiect a 
centralei termice – 774 Gcal/h, efectivă 387 Gcal/h. 

Inițial combustibil de bază al centralei termice constituia gazele naturale, iar 
cel de rezervă – păcura. Gazele sunt furnizate de la conducta magistrală de gaze 
naturale de diametrul nominal 500 mm, presiunea maximă de 9 bari şi consum 
maxim al gazelor naturale de pînă la 100 000 m³/h. Gospodăria de păcură este 
predestinată pentru primirea, pomparea, păstrarea, pregătirea şi livrarea păcurii de 
marca M-100 şi M-40. Informația despre cazanele existente este prezentată de mai 
jos. 
 

Tipul cazanului Unităţi 
Capacitatea termică Alimentarea  

cu energie 
electrică Unitară Sumară 

Centrala termică Est, sectorul Botanica 

KВГМ-180, apă caldă 
încălzire      2 180 Gcal/h 360 Gcal/h 

2 linii 110 kV 
ДE-25/14 ГM, abur  2 50 t/h 100 t/h 

Total apă caldă, abur 4 180 Gcal/h; 50 t/h 360 Gcal/h; 100t/h 
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În luna august 1993 a fost dat în exploatare primul cazan de tip KV-GM-180-
150-2, care a funcţionat sumar 9983 ore, iar din luna decembrie 1998 se află în 
rezervă, iar cazanele de abur DE-25/14 GM nr. 1 şi nr. 2 au funcţionat sumar 
respectiv 8210 şi 3564 ore. În anul 1994 a fost dat în exploatare agregatul de cazane 
KVGM-180-150-2 nr. 2, a funcţionat 4153 ore. Montarea cazanului nr. 3 nu a fost 
finisată. 

Alimentarea cu energie electrică a centralei este efectuată de la 2 linii de 
transport al energiei electrice 110 kV ale reţelelor orăşeneşti prin substaţia proprie 
cu două transformatoare de coborâre cu puterea de 25 000 kVA şi 10 000 kVA. 
Existența liniilor electrice de 110 kV constituie o oportunitate importantă pentru 
viitorul proiect investițional. 

Centrala este branșat la apeductul de apă potabilă, și la cel tehnologic. Coşul 
de fum din beton armat H = 180 m este căptuşită monolit din polimer-beton. 
Sarcina de lucru a cazanelor în timp îndelungat a constituit 50 – 60 Gcal/oră. 

În ceea ce priveşte conectare la rețelele termice este legată prin colectorul de 
apă propriu cu conducte directe şi retur în două direcţii: DN-1200 mm, conducta 
CET-2 – Botanica, şi DN-800 mm – în direcţia Botanica. 

În aşa fel există toată infrastructura necesară, inclusiv comunicațiile 
inginerești, există premize tehnice pentru modernizare centralei termice în baza 
tehnologiilor de cogenerare prin utilizarea deșeurilor. Printr-un proiect de cooperare 
între comunele Borlänge din Suedia și Chișinău, proiect menit să examineze și 
stabilească oportunitățile economice și de mediu din zonă pentru incinerarea 
deșeurilor cu recuperare de energie, de asemenea, cunoscut sub numele de energie 
din deșeuri. În prezent cum am menționat anterior soluția cu situația deșeurilor în 
marea lor majoritate sunt gropile de gunoi nemonitorizate cu mici operații de 
sortare. Pentru mediu, aceasta este o soluție săracă și, deși există planuri de 
schimbare, nu au fost realizate investiții importante în acest domeniu. O altă 
problemă importantă este dependența mare a Republicii Moldova de resursele 
energetice externe, inclusiv ce ține de gaze naturale sau energie electrică. Aceste 
aspecte fac ca deșeurile de energie să fie destul de interesante pentru a contribui la 
o îmbunătățire în ambele aceste probleme prin utilizarea deșeurilor în calitate de 
combustibil pentru a reduce dependența energetică. 

Rezultatele acestui studiu arată că punerea în aplicare a unei instalații de 
incinerare a deșeurilor în mun. Chișinău este economic fezabilă, și prietenoasă 
pentru mediu, având în vedere condițiile actuale [7]. Instalația propusă este 
proiectată pentru asimilarea anuală a 400 mii tone de deșeuri, și la compoziția 
presupusă a deșeurilor se planifică a livra 560 GWh de energie termică în sistem 
centralizat și 260 GWh de energie electrică. Atingerea acestor indicatori va permite 
ca proiectul dat să devină unul fezabil. În calcul au fost dimensionate în calitate de 
utilaj de bază: cazan de abur cu temperatura de 400 °C (2 unități), presiunea 40 bar, 
puterea instalată 70 MW fiecare. Turbina model SST-3000 (2 unități). 

Utilizarea deșeurilor în instalațiile de cogenerare au o istorie de peste un 
deceniu, prima instalație fiind pusă în funcțiune pe 5 decembrie 1900 în or. 
Dresden, 12 clădiri fiind alimentate cu energie termică, iar 15 cu energie electrică. 
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Ulterior instalații de cogenerare pe deșeuri au fost construite și în alte orașe ale 
Germaniei. Cauzele dezvoltării fiind securitatea publică, protecția mediului cât și 
fezabilitatea economică al criteriului „cost-eficiență”. Instalații de incinerare a 
deșeurilor apar și în alte țări din Europa, spre exemplu Danemarca (Frederiksberg, 
1903), Ungaria (Budapesta, 1904), și altele. În prezent în Europa se află în 
exploatare circa 500 unități pentru prelucrarea termică a deșeurilor. Căldura 
inferioară de ardere a deșeurilor poate varia în limitele 5,2-16,5 MJ/kg. 

În comparație cu soluția curentă existentă în mun. Chișinău, cu depozitarea 
deșeurilor, realizarea proiectului va permite, de asemenea, o îmbunătățire semni-
ficativă a mediului. 

CONCLUZII 

● Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică reprezintă o 
modalitate competitivă de alimentare cu energie termică a localităţilor urbane. 

● Dezvoltarea SACET-Chişinău este o opţiune strategică, dat fiind faptul că 
înlocuirea acestui sistem cu alte sisteme individuale este imposibilă din lipsa de 
resurse şi a infrastructurii aferente. 

● Asigurarea unui serviciu competitiv pe piaţa energiei termice presupune 
modernizarea continuă a tehnologiilor şi instalaţiilor în scopul îmbunătățirii 
indicatorilor de performanță și prestarea unui serviciu sustenabil. 

● Implementarea instalațiilor de cogenerare pe baza deșeurilor în mun. 
Chișinău este fezabilă și va permite o îmbunătățire semnificativă a mediului. 
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