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Abstract. The supply of thermal energy, for heating the premises and preparing hot water 
for consumption purposes, is vital for ensuring the living conditions, health and labour 
capacity among the population. In the case of urban areas, the international practice has 
proven that this goal may be achieved in conditions of continuity, quality (thermal 
comfort), fuel savings and reduced impact onto the environment, by the use of District 
Heating Systems (DHS). The DHS is a functional technological assembly that comprises: 
a) thermal power plants (TPP) or combined heat and power plants (CHP), currently 
referred to as cogeneration plants; b) transportation networks; c) heating points/ 
substations; d) distribution networks; e) ancillary buildings and installations; 
f) connections to the main supply, up to the installation delineation/separation points; g) 
measurement, control and automation systems. In 1990, 251 thermal energy suppliers 
were active, that were providing heating to 3 million household users. After this year, 
given the social and political changes that Romania underwent, the status of HDS became 
increasingly critical, year after year. The industrial and overall downturn of the economy, 
the errors in establishing the fuel and thermal energy prices, the non-payment of invoices 
and subsidies, the financial blockage, the non-attractive legislation and the unsatisfactory 
level of thermal comfort, led to the disconnection of users from the district heating 
systems. Thus, in 2009, only 104 suppliers were still active, that were providing heating to 
1.5 million household users, while the current situation is even more severe. As a matter of 
fact, at present, unlike the supply of users with electricity – an activity that is conducted 
according to European standards, the supply of thermal energy is a severe problem to be 
yet settled even in the urban area – while completely ignored in the rural areas. The paper 
presents an application of the SWOT analysis that is focussed on 12 decisive elements for 
the performance of DHS. Each of the elements referred to above is subject to an 
assessment in terms of: Strengths; Weaknesses; Opportunities and Threats/Constraints. 
Recommendations for improving the current situation are presented in the end. 
Keywords: SWOT analysis, thermal energy (heating), District Heating System (DHS). 

1. INTRODUCERE 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezintă un 
ansamblu tehnologic funcţional destinat producerii, transportului și distribuției 
centralizate a energiei termice (căldurii) la consumatori. SACET include: a) centrale 
termice (CT) – ca surse de producere a energiei termice sau centrale electrice de 
termoficare (CET)/centrale de cogenerare (CCG) – ca surse de producere simultană a 
energiei electrice și termice; b) reţele de transport; c) puncte termice (PT)/staţii termice 
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(ST); d) reţele de distribuţie; e) construcţii şi instalaţii auxiliare; f) branşamente, până la 
punctele de delimitare/separare a instalaţiilor; g) sisteme de măsură, control şi 
automatizare.  

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la 
proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra unei firme sau în cazul acestei lucrări, 
asupra unei problematici (SACET, în cazul nostru). Denumirea provine de la 
iniţialele din limba engleză a celor patru elemente pe care se bazează:  

1. Strengths – puncte tari / puncte forte; 
2. Weakness – puncte slabe;  
3. Opportunities – oportunităţi;  
4. Threats  – ameninţări / constrângeri.  
Metoda se aplică, de regulă, în prima fază a unui proiect, pentru ca elementele 

de analiză să poată alcătui baza planului de proiect de realizare/imbunătăţire a 
obiectivului în cauză.  

Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametri 
descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă „ceea ce 
există”. Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe 
care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă „ceea 
ce va fi”. 

2. ASPECTE DETERMINANTE  
PENTRU PERFORMANŢA SACET 

Performanţa SACET depinde de numeroase aspecte. Printre cele relevante se 
numără următoarele: 

a) structura organizaţională a SACET (surse de producere a energiei termice, 
reţele de transport şi distribuţie, instalaţii interioare); 

b) aspectele legale şi de reglementare; 
c) starea tehnică a instalaţiilor; 
d) mentenanţa;  
e) instruirea şi conştientizarea personalului; 
f) sistemul infomaţional şi comunicarea; 
g) aspectele privind calitatea serviciilor; 
h) aspectele privind protecţia mediului; 
i) aspectele privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
j) aspectele sociale; 
k) aspectele economice; 
l) aspectele financiare. 
În cele ce urmează se dezvoltă o analiză SWOT a SACET, axată pe „aspectele 

determinante” evidenţiate mai sus.  
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3. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A SACET 

Puncte tari Puncte slabe 

SACET - ansamblu tehnologic funcţional. 
Include: a) centrale termice (CT) sau centrale 
electrice de termoficare/de cogenerare 
(CET/CCG) ; b) reţele de transport; c) puncte 
termice/staţii termice; d) reţele de distribuţie; e) 
construcţii şi instalaţii auxiliare; f) branşamente, 
până la punctele de delimitare/separare a 
instalaţiilor; g) sisteme de măsură, control şi 
automatizare.  
În România SACET s-au dezvoltat mai ales în 
perioada 1955-1980, pentru consumatori 
casnici, industriali şi agricoli.  
De regulă CET şi CT, inclusiv reţelele de 
transport au fost proiectate într-o concepţie 
unitară în cadrul fostului Minister al Energiei 
electrice (MEE) .  
Totodată exploatarea şi mentenanţa instalaţiilor 
respective s-a realizat de unităţile MEE. 
În 1990 funcţionau 251 de furnizori de energie 
termică pentru 3 mil. consumatori casnici. 

Reţelele de distribuţie a energiei termice, 
precum şi instalaţiile interioare  au fost 
proiectate de diverse institute din afara MEE. 
Exploatarea şi mentenanţa acestor instalaţii 
s-au realizat la un nivel inferior, celui aferent 
instalaţiilor primare. 
Trecerea, după anul 2001, a celor 18 CET de 
la TERMOELECTRICA S.A la autorităţile 
locale a fost un transfer de problemă şi nu o 
soluţie.  
Programele guvernamentale din anii 2006 şi 
2008 au avut rezultate nesemnifiative. 
Erorile privind preţul combustibililor şi 
energiei termice, neplata 
facturilor/subvenţiilor şi blocajul financiar, 
legislaţia neatractivă şi afectarea confortului 
termic au condus la debranşarea 
consumatorilor.   
În 2009 mai erau doar 104 furnizori pentru 
1,5 mil.consumatori casnici. 

Oportunităţi Ameninţări 
În condiţiile redresării economice şi sociale a 
României apar posibilităţi de redresare a 
SACET. 
Cogenerarea în SACET contribuie la 
economisirea combustibilior (cu 32-34% faţă 
de producerea separată a energiei electrice şi 
termice) şi la reducerea impactului asupra 
mediului. 

Insatisfacţia unor consumatori din cauza 
punctelor slabe ale SACET, lipsa de 
informare asupra riscurilor CT individuale 
şi ofensiva producătorilor unor astfel de 
instalaţii, pot continua procesul de 
debranşare de la reţea. 
 

4. ASPECTE LEGALE ŞI DE REGLEMENTARE 

Puncte tari Puncte slabe 

Există reglementări în domeniu: 
– Directiva 2004/8/CE privind promovarea 

cogenerării pe baza cererii de energie 
termică utilă. 

– Legea serviciului public de alimentare cu 
energie termică (nr. 325 din 14 iulie 
2006) .  

 

Reglementările în domeniu nu se aplică 
întocmai din cauze subiective (lipsuri în 
instruirea personalului) sau obiective (lipsă 
fonduri) . 
Autorităţile de reglementare nu au expertiză 
în domeniu, au avut frecvent conduceri 
aparţinând la partide politice diferite şi au 
între ele o slabă  colaborare. 
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Puncte tari Puncte slabe 

– Legea energiei electrice şi gazelor 
naturale (nr. 123 din 10 iulie 2012) . 

– Legea privind performanţa energetică a 
clădirilor (nr. 372 din 2005, republicată 
în 2013) .   

– Legea privind eficienţa energetică (nr. 
540 din 17 iulie 2014) .   

Există autorităţi de reglementare în domeniu: 
– ANRSC; 
– ANRE (pentru energia termică în 

cogenerare) . 

ANRE nu a acţionat în spiritul cerinţelor 
directivelor europene (2004/8/CE şi 
2207/74/CE) transpuse prin HG 219/2007, 
excluzând cogenerarea industrială de la 
aceste prevederi prin condiţia 
(nespecificată de UE) ca unităţile de 
cogenerare industrială să furnizeze energie 
electrică în SEN. 

Oportunităţi Ameninţări 

Uniunea Europeană(UE) încurajează 
promovarea tehnologiilor de cogenerare cu 
randamente totale ridicate, care permit 
economii de combustibil mai mari, cu cel 
puţin 10%, faţă de  producerea separată a 
energiei electrice şi termice.  
Există interesul investitorilor străini pentru 
dezvoltarea cogenerării de mică putere şi 
eficienţă ridicată, în România. 

Concepții şi interese diferite între ANRSC, 
ANRE, operatorii şi utilizatorii din 
SACET privind reglementarea serviciului. 
Legislaţia permisivă, inclusiv din 
domeniul protecţiei mediului, a oferit şi 
oferă în continuare posibilitatea proliferării 
centralelor termice individuale de 
apartament în defavoarea SACET. 

5. STAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR 

Puncte tari Puncte slabe 

Există în România o experienţă de câţiva zeci 
de ani în proiectarea SACET. 
Există în România o experienţă de câţiva zeci de 
ani în exploatarea SACET. 
La 06.03.2009 s-a inclus în SACET Bucureşti 
Vest, Centrala cu ciclu combinat (gaze-abur) cu 
cogenerare Bucureşti Vest: 188 MWe; 
199MWt.  
La 01.08.2012 s-a pus în funcţiune la OMV 
Petrom Brazi o instalaţie similară de 800 MWe. 
Instalaţii de cogenerare de mică putere există şi 
în alte SACET din ţară (Cluj, Focşani, Buzău) . 
Conform Deciziei ANRE nr.1279/2014 sunt 46 
de operatori economici cu capacităţi de 
cogenerare. 

Majoritatea echipamentelor din CET şi CT 
sunt uzate tehnic şi moral; 
Pierderi energetice (pe lanţul producere-
transport -distribuţie- consum) raportate la 
combustibilul consumat , mari : 35-77%; 
Pierderi mari de căldură datorită  unor 
zone cu izolaţie termică 
necorespunzătoare; 
Pierderi mari de agent termic, cauzate de 
armături neetanşe sau de conducte 
corodate;  
Reglaj defectuos al livrării căldurii la 
plecarea din centrală, la PT/ST şi la 
consumatori. 
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Oportunităţi Ameninţări 
Există soluţii, recomandate de UE şi de 
legislaţia naţională pentru promovarea 
tehnologiilor eficiente în cadrul SACET.  
Creşterea necesarului de climatizare a 
clădirilor în sezonul cald poate stimula soluţii 
de alimentare centralizată cu frig 
(trigenerarea) . 

Blocajele financiare, exploatarea şi 
mentenanţa deficitare, întârzie aplicarea 
măsurilor de îmbunătăţire a stării tehnice 
la instalaţiile SACET. 
Micii operatori nu au capacitate de a lucra 
într-o concepţie de perspectivă. 
Slaba capacitatea a Autoritățtilor locale de 
a accesa fonduri UE pentru urgentarea 
programului de reabilitare energetică a 
clădirilor. 

6. MENTENANŢA 

Puncte tari Puncte slabe 
Există în România o experienţă de câţiva zeci 
de ani în mentenanţa SACET. 
La CET/CCG există planuri de întreţinere şi 
reparaţii  care de regulă au finanţare asigurată. 
La marile CT şi CET/CCG s-au realizat 
retehnologizări şi modernizări în surse şi în 
reţelele de transport. 
În unele SACET s-a realizat automatizarea 
punctelor/staţiilor termice. 
La unele reţele termice termice din Bucureşti 
s-au înlocuit vchile sisteme de izolaţie termică 
cu soluţii moderne eficiente. 

Experienţă mai redusă în mentenanţa 
instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei 
termice . 
LA CT şi CET/CCG administrate de autorităţi 
locale nu se respectă planurile de reparaţii din 
lipsa fondurilor. 
Unele reparaţii nu sunt de calitate, din lipsa 
fondurilor sau a nivelului de calificare a 
personalului de execuţie.   
 

Oportunităţi Ameninţări 

Există posibilitatea de finanţare a 
reparaţiilor  executate la instalaţiile SACET 
din fonduri europene. 
 

Mentenanţa deficitară generează riscuri de 
funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor 
SACET, producerea de avarii, accidente de 
muncă şi impacturi negative asupra 
mediului înconjurător. 

7. INSTRUIREA ŞI CONŞTIENTIZAREA  
PERSONALULUI 

Puncte tari Puncte slabe 

La marile CT şi CET/CCG există şi se 
menţine o tradiţie pozitivă privind 
instruirea complexă şi conştientizarea 
personalului. 

Creşterea nivelului tehnic al instalaţiilor a 
condus şi la reducerea nivelului de atenţie 
şi preocupare a personalului în 
supravegherea acestora. 
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Puncte tari Puncte slabe 

De asemenea se efectuează evaluarea 
nivelului de cunoştinţe asimilate, prin 
testări şi examinări periodice. 
 

La instruirea, orientarea profesională, 
motivarea, conştientizarea şi verificarea 
personalului din domeniu nu sunt folosiţi 
îndeajuns psihologii . 
LA CT şi CET/CCG administrate de 
autorităţi locale  instruirea complexă şi 
conştientizarea personalului nu se ridică la 
nivelul cerinţelor. 
Nu se pune accentul pe instruirea practică 
specifică a personalului de execuţie. 

Oportunităţi Ameninţări 

Sunt suficiente firme care oferă servicii de 
instruire şi conştientizare a personalului 
specifice domeniului. 
Există programe de instruire şi 
conştientizare pentru care pot fi accesate 
fonduri europene. 
 

Personalul cu experienţă, care îndeplineşte 
condiţiile de pensionare, se retrage la 
pensie. 
Personalul cu experienţă, nepensionabil, se 
transferă la alte activităţi mai bine plătite. 
A dispărut vechea concepţie de ataşament 
faţă de locul de muncă, tradiţională în 
sectorul energetic.  
Domeniul de activitate necesită un nivel 
mai ridicat de calificare a personalului. 
Tineretul nu mai are răbdare să se 
perfecţioneze şi are tendinţa de a schimba 
frecvent locul de muncă. 

8. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ŞI COMUNICAREA 

Puncte tari Puncte slabe 

CT şi CET/CCG noi sau cele modernizate sunt 
dotate cu aparatură de măsură, control şi 
automatizare la nivelul cerinţelor actuale. 
CET cu ciclu combinat cu cogenerare sunt 
conduse prin calculator. 
Coordonarea funcţionării marilor SACET  se 
realizează de către Dispecerate cu posibilitatea 
de urmărire şi acţiune în timp real.  
La consumatorii casnici este realizată 
contorizarea energiei termice aferente apei 
calde de consum.  

CT şi CET/CCG vechi nu dispun de 
aparatură de măsură, control şi 
automatizare la nivelul cerinţelor 
actuale. 
În unele SACET există punctele 
termice care nu sunt automatizate.  
Nu este realizată contorizarea energiei 
termice aferente încălzirii şi a 
consumului total (apă caldă + încălzire 
pe apartament). 
 



132  EMERG 5 – 2017  Ovidiu ȚUȚUIANU 

 

Oportunităţi Ameninţări 
Există în ţară firme care furnizează servicii de 
optimizare a sistemelor informaţionale şi de 
comunicare. 
Sunt posibilităţi de finanţare din fonduri 
europene pentru proiecte de acest tip. 

Dificultăţile în compararea 
consumurilor pe apartamente cu 
consumul total la nivelul blocului, 
permit persistenţa pierderilor de energie 
termică şi a consumurilor frauduloase 
ale unor utilizatori rău intenţionaţi.   

9. ASPECTE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR 

  Puncte tari Puncte slabe 
Majoritatea „organizaţiilor” (firmelor) din 
SACET au implementat, certificat şi menţin 
un sistem de management al calităţii (SMC) 
conform standardului SR EN ISO 9001:2008. 
În consecinţă acestea au stabilit obiective şi 
programe de acţiuni privind  îmbunătăţirea 
continuă a SMC, inclusiv a calităţii serviciilor 
şi urmăresc permanent gradul de satisfacere a 
consumatorilor. 

În SACET vechi şi lipsite de surse de 
finanţare se întâlnesc: 
–deficienţe în monitorizarea 
defecţiunilor şi în soluţionarea lor 
operativă. 
–lucrări de remediere de slabă calitate, 
la care nu au fost analizate şi anihilate 
cauzele defecţiunilor.  
 

Oportunităţi Ameninţări 
Reglementările UE şi cele naţionale stipulează 
cerinţe privind creşterea calităţii serviciilor. 
Programele de îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor pot fi  finanţate, inclusiv din 
fonduri europene. 

“Organizaţiile” care nu au certificat un 
SMC riscă să înregistreze pierderi 
tehnice, economice şi financiare. 
 
 

10. ASPECTE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 

Puncte tari Puncte slabe 
Majoritatea ”organizaţiilor” (firmelor) din 
SACET au implementat, certificat şi 
menţin un sistem de management de mediu 
(SMM) conform standardului SR EN ISO 
14001:2005. 
În consecinţă acestea au stabilit obiective 
şi programe de acţiuni privind  
îmbunătăţirea continuă a SMM, inclusiv a 
poluării mediului înconjurător. 
Impactul ecologic al instalaţiilor SACET 
este mai redus comparativ cu cel al 
instalaţiile de producere separată pentru 
capacităţi energetice echivalente.

În SACET vechi şi lipsite de surse de 
finanţare se întâlnesc: 
– deficienţe în identificarea aspectelor de 

mediu şi a impacturilor, în prevenirea şi 
diminuarea daunelor mai ales în situaţii 
de urgenţă; 

– lipsuri privind controlul şi monitorizarea 
factorilor de mediu afectaţi;  

– nerealizarea unor lucrări/acţiuni  de 
conformare cu cerinţele legale de mediu. 
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Oportunităţi Ameninţări 
Reglementările UE şi cele naţionale 
stipulează cerinţe privind grija şi răspunderea 
organizaţiilor pentru protecţia mediului. 
Programele de îmbunătăţire a activităţilor 
de protecţie a mediului pot fi  finanţate, 
inclusiv din fonduri europene speciale 
(printre cele mai “suculente”) . 

„Organizaţiile” care nu au certificat un 
SMM riscă să înregistreze pierderi tehnice, 
economice şi financiare. 
Neîndeplinirea unor cerinţe europene de 
mediu preluate şi în legislaţia naţională 
poate conduce la interdicţia funcţionării 
unor instalaţii din SACET. 

11.ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA  
ÎN MUNCĂ 

Puncte tari Puncte slabe 
Majoritatea „organizaţiilor” (firmelor) din 
SACET au implementat, certificat şi 
menţin un sistem de management al 
securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) 
conform standardului SR OHSAS 
18001:2008 (sănătate şi securitate 
ocupaţională) . 
În consecinţă acestea au stabilit obiective 
şi programe de acţiuni privind 
îmbunătăţirea continuă a SSM, inclusiv 
pentru prevenirea şi reducerea accidentelor 
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. 

În SACET vechi şi lipsite de surse de 
finanţare se întâlnesc: 
– deficienţe în identificarea pericolelor, 

evaluarea riscurilor şi stabilirea 
controalelor privind  SSM; 

– lipsuri privind controlul şi monitorizarea 
performanţelor de SSM; 

– nerealizări ale unor lucrări/acţiuni  de 
conformare cu cerinţele legale privind 
SSM. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

Reglementările UE şi cele naţionale 
stipulează cerinţe privind grija şi 
răspunderea organizaţiilor pentru 
securitatea  şi sănătatea în muncă. 
Programele de îmbunătăţire a activităţilor 
de protecţie a mediului pot fi  finanţate, 
inclusiv din fonduri europene speciale. 

„Organizaţiile” care nu au certificat un 
SSM riscă să înregistreze pierderi tehnice, 
economice şi financiare. 
 

12. ASPECTE SOCIALE 

  Puncte tari Puncte slabe 

„Strategia energetică a României pentru 
perioada 2007-2020” prevede, printre 
altele, trecerea la un sistem de protecţie 
socială directă a populaţiei cu posibilităţi  

Sistemul de asistenţă publică pentru 
accesul la energie existent la nivelul anului 
2007 este fragmentat, cu autoritate 
dispersată şi multiple finanţări publice.  
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financiare reduse, prin înlocuirea tarifului 
social pentru energie electrică şi a 
subvenţiei acordate pentru energie termică, 
cu ajutoare sociale destinate numai 
categoriilor vulnerabile de consumatori. 

Pe lângă ajutoarele directe, inclusiv pentru 
creşterea eficienţei energiei în gospodăriile 
cu venituri reduse, sistemul mai include 
încă forme de subvenţii prin preţul 
energiei. 
Lipseşte o reglementare cadru care să 
definească clar “serviciul de interes 
general” (SIG) pentru sectorul energetic, 
cu referire specială la finanţarea accesului 
la energie pentru categoriile vulnerabile. 

Oportunităţi Ameninţări 

Reducerea facturii cu energia plătită de 
populaţie şi de agenţii economici este 
posibilă prin creşterea eficienţei energetice 
pe întregul lanţ al SACET. 
Există posibilitatea înfiinţării unui „fond 
social pentru consumatorii casnici” (un 
model de contribuţie voluntară similar cu o 
“asigurare” sau o “schemă de beneficii 
private”) , care să ofere compensaţii 
consumatorilor pentru creşterile iminente 
de preţuri la căldură şi gaze naturale.  

Ajutorul social pentru căldură de tipul 
„preţ local de referinţă”, precum şi 
subvenţionarea unei părţi din valoarea 
combustibilului pentru SACET sunt 
variabile, impredictibile şi nu antrenează 
concurenţa tehnologiilor de încălzire. 
Fondurile publice pentru ajutoarele de 
energie nu menţin un interes suficient 
pentru folosirea eficientă a energiei de 
către consumatori, deoarece acoperă 
costuri variabile ale serviciului şi nu 
costuri fixe. 

13. ASPECTE ECONOMICE 

  Puncte tari Puncte slabe 
Sursele de producere a energiei termice din 
SACET pot folosi şi combustibili inferiori 
(ex.cărbuni, biomasă) , ceea ce contribuie la 
conservarea combustibililor clasici superiori 
(gaz metan, combustibil lichid uşor) .  
Valoarea maximă totală de dimensionare a 
capacităţii sursei din SACET este mai redusă. 
Consumul de combustibil în sursele de 
producere a energiei termice din SACET va fi 
întotdeauna mai mic decât suma consumurilor 
de combustibil în sistemele individuale, pentru 
aceeaşi sarcină termică.  
Investiţia în sursele SACET raportată la totalul 
debitelor termice maxime livrate se reduce. 
Se reduc şi costurile specifice medii de 
mentenanţă. 

Faţă de sistemele individuale de 
încălzire, în cazul  SACET distanţele de 
transport al agentului termic cresc.  
În consecinţă cresc pierderile precum şi 
energia consumată pentru pompaj.   
Investiţiile ansamblului SACET sunt mai 
mari decât în cazul sistemelor 
individuale, ceea ce măreşte “riscul” 
investiţiei.  
Funcţionarea economică a SACET 
necesită  un sistem de reglaj automat al 
agenţilor termici în mai multe trepte, care 
complică şi creşte costurile aferente 
reglării energiei termice furnizate.  
Participarea surselor regenerabile de 
energie în SACET este nesemnificativă.  
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Oportunităţi Ameninţări 

Există soluţii de reducere a pierderilor la 
nivelul tuturor componentelor SACET. 
Integrarea surselor regenerabile de energie 
în SACET poate determina reducerea 
cantităţilor de combustibili consumaţi. 

Promovarea nemotivată (fără studii 
tehnico-economice) a sistemelor 
individuale conduce la epuizarea 
combustibililor superiori  din ţară şi la 
creşterea importurilor de combustibili.  

14. ASPECTE FINANCIARE ŞI FISCALE 

Puncte tari Puncte slabe 

Există o anumită experienţă privind 
aplicarea măsurilor de conservare a 
energiei în SACET din România. 
A demarat cu succes acţiunea de reabilitare 
termică a clădirilor în Capitală şi în unele 
oraşe din ţară. 
S-au înregistrat cazuri de atragere a 
fondurilor europene pentru  reabilitarea 
termică a clădirilor.  
 
 

Nu există o politică coerentă de stimulente 
financiare şi fiscale în domeniu. 
Pentru noile centrale moderne de 
cogenerare lipseşte un mecanism de 
ştergere a datoriilor  vechilor operatori. 
Nu este creat un cadru legal şi încurajată 
funcţionarea companiilor de servicii 
energetice (ESCO) . 
În abordarea performanţei energetice a 
clădirilor nu se au în vedere „cheltuielile 
totale pe durata de viaţă” a acestora.  

Oportunităţi Ameninţări 

Există experienţe pozitive privind politici 
de stimulente financiare şi fiscale în 
domeniu, aplicate în ţări din UE. 
De asemenea, în străinătate se 
înregistrează rezultate de succes şi la 
companii de servicii energetice (ESCO) .  
Sunt oportunităţi de atragere a surselor 
private de finanţare pentru “programele de 
reducere a consumurilor energetice”. 

Lipsa stimulentelor financiare şi fiscale 
poate descuraja dezvoltatorii sau 
proprietarii de înstalaţii de încălzire bazate 
pe “surse regenerabile de energie”. 
Lipsa stimulentelor financiare şi fiscale 
poate afecta “programele de reabilitare 
termică a clădirilor”. 
 

15. RECOMANDĂRI 

Pe baza analizei SWOT efectuată mai înainte, în scopul punerii în valoare a opor-
tunităţilor şi reducerii  riscurilor ameninţărilor se pot face următoarele recomandări: 

 Aducerea tuturor componentelor SACET la nivelul de oraganizare din 
sursele de producere a energiei termice, pe toate etapele de viaţă a acestora; 

 Conştientizarea publicului asupra riscurilor tehnice, economice, de mediu şi 
sănătate pe care le prezintă CT individuale de apartament; 
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 Continuarea armonizării reglementărilor naţionale privind serviciul public 
de încălzire centralizată cu cele ale UE ; 

 Ridicarea nivelului tehnic al instalaţiilor SACET prin promovarea 
tehnologiilor moderne eficiente, aplicate în ţară şi în străinătate; 

 Îmbunătăţirea activităţilor de mentenanţă la toate categoriile de instalaţii din 
SACET; 

 Punerea accentului pe instruirea practică a personalului de execuţie; 
 Creşterea rolului psihologilor în instruirea, motivarea/orientarea, 

conştientizarea şi verificarea/evaluarea personalului; 
 Extinderea informatizării/automatizării conducerii şi controlului tuturor 

proceselor din instalaţiile SACET; 
 Implementarea, certificarea şi menţinerea sistemelor de management al 

calităţii conform cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001, la toate organizaţiile 
cu activităţi în SACET; 

 Implementarea, certificarea şi menţinerea sistemelor de management de 
mediu conform cerinţelor standardelor internaţionale ISO 14001, la toate 
organizaţiile cu activităţi în SACET; 

 Implementarea, certificarea şi menţinerea sistemelor de management al 
securităţii şi sănătăţii în muncă conform cerinţelor standardelor internaţionale 
OHSAS 18001, la toate organizaţiile cu activităţi în SACET. 

 Crearea unui sistem unitar de asistenţă socială pentru energie , bazat pe: 
a) ajutoare sociale directe pentru energie la consumatorii cu venituri 

reduse, stabilite în funcţie de mărimea cheltuielilor fixe ale serviciului 
(componenta fixă a tarifului binom) pe întreaga perioadă a anului; 

b) integrarea gospodăriilor cu venituri reduse în „programele naţionale de 
creştere a eficienţei energetice” (reabilitarea termică a clădirilor; folosirea 
surselor regenerabile de energie etc.) . 

 Crearea unui sistem unitar de asistenţă publică, pentru accesul populaţiei la 
serviciile energetice. 

 Încetarea tuturor subvenţiilor către sectorul energetic conform obligaţiilor 
din Tratatul Uniunii Europene. 

 Eliminarea plăţilor sezoniere de ajutoare pentru căldură în sumă fixă şi 
întroducerea unui sistem permanent de asistenţă pentru energie către familiile cu 
venituri mici pentru a combate sărăcia şi excluderea socială. 

 Crearea unei politici de stimulare financiară şi fiscală privind modernizarea 
SACET şi promovarea cogenerării sub toate firmele, inclusiv de înncurajare a 
funcţionării companiilor de servicii energetice (ESCO) .  

 Elaborarea unei reglementări cadru vizând definirea clară a serviciului de 
interes general (SIG) pentru sectorul energetic, cu referire specială la finanţarea 
accesului la energie pentru categoriile vulnerabile. 
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16. CONCLUZII 

Alimentarea cu energie termică pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei 
calde de consum reprezintă un element vital în asigurarea condiţiilor de trai, a 
sănătăţii şi capacităţii de muncă a populaţiei. 

Pornind de la această analiză preliminară şi luând în consideraţie experienţa 
pozitivă a ţărilor în care există sisteme de alimentare centralizată cu energie termică 
este imperios necesar ca pentru fiecare SACET din România să se realizeze, în cel 
mai scurt timp, analize detaliate ţinând seamă de condiţiile specifice ale fiecărei 
localităţi şi să se stabilească acţiuni concrete în consecinţă. 

A venit momentul ca serviciul public de alimentare cu energie termică să se 
desfăşoare în condiţii de siguranţă, continuitate şi eficienţă tehnico-economic, la 
costuri care să reflecte corect eforturile tuturor participanţilor la realizarea lui, nu 
după părerile atehnice şi interesele meschine ale politicienilor!  

De asemenea este necesară o campanie de conştientizare a populaţiei asupra 
consecinţelor nefaste ale debranşărilor şi modificărilor efectuate în instalaţiile 
interioare asupra întregului SACET, inclusiv a introducerii centralelor termice 
individuale (de apartament) în blocurile deja existente, care dereglează regimul 
hidraulic şi termic al ansamblului şi măresc riscurile de explozie-incendiu, 
toxicitate şi de epuizare a combustibililor fosili.  

Deşi nu este uşor, trebuie totuşi să se înţeleagă că „democraţia înseamnă să 
poţi face ce doreşti la tine în casă, dar cu condiţia să nu deranjezi vecinii!” 

Totodată politicienii ar trebui să acţioneze pentru ca populaţia care trăieşte „la 
bloc” să aibe locuri de muncă astfel încât, serviciul respectiv, care implică eforturi 
tehnice şi financiare importante, să poată fi plătit la termen de către beneficiari  (aşa 
cum se întâmplă în multe ţări din UE) şi nu de „stat”, prin subvenţii! 
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