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Rezumat. În lucrare se prezintă cadrul legal privind sistemele centralizate de alimentare 
cu energie termică din Republica Moldova, strategia și aspecte de reglementare ale 
domeniului dat. Prezentată evoluția dezvoltării sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică, de asemenea situația actuală a serviciului public respectiv. Pentru 
sistemele de alimentare centralizată cu energie termică  reglementate în corespundere cu 
Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, sunt prezentați și analizați 
unii indicatori de performanță. De asemenea, abordate aspecte economice și tehnice ale 
problemelor cu care se confruntă unitățile termoenergetice și oportunitățile investiționale 
pentru sistemele respective din mun. Chișinău și mun. Bălți. 
Cuvinte cheie: sistem de alimentare centralizată cu energie termică, centrale electrice 
cu termoficare, centrale termice, rețele termice. 

1. INTRODUCERE  

Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în 
Republica Moldova au cunoscut o evoluţie pozitivă până la începutul anilor ‘90, 
fapt care se datorează dezvoltării intensive urbane, dezvoltării industriale, politicii 
în domeniul energetic şi preţurilor mici la resursele energetice. În or. Chişinău la 
începutul anilor ‘90 sistemul de termoficare atinseră nivelul de 75% de acoperire a 
consumului de energie termică. Evoluţia de mai departe a SACET-lor în Moldova a 
fost influenţată puternic de situaţia economică de atunci din țară, creşterea 
galopantă a preţurilor la sursele energetice din import, politica tarifară şi de 
subvenţionare promovată, politica statului în domeniul energetic, de asemenea 
calitatea serviciilor prestate de furnizorii de energie termică. Toţi aceşti factori au 
dus la scumpirea drastică a energiei termice, căderea calităţii serviciilor, şi în 
consecinţă la debranşarea în masă a consumatorilor de la SACET, diminuarea 
semnificativă a volumului livrărilor de energie, şi în multe cazuri - la insolva-
bilitatea întreprinderilor. În lupta pentru supravieţuire au rezistat practic integral 
doar  SACET-le în mun. Chişinău, mun. Bălţi,  restul având arii geografice destul 
de  limitate. 
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SACET au funcționat practic integral până în anul 2000, deşi cu multiple 
dificultăți financiare  și tehnice, când în corespundere cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.438 din 10.05.2000 [1], prin divizarea Asociaţiei Republicane de 
Producţie "Termocomenergo" şi subdiviziunile întreprinderii, patrimoniul acestora 
a fost transmis în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel. În 
corespundere cu această Hotărâre, autorităţile administraţiei publice locale: 

- vor fonda în baza patrimoniului transmis, în termen de 10 zile din data 
transmiterii-preluării patrimoniului respectiv, întreprinderi municipale de termoficare; 

- vor aproba şi vor pune în aplicare tarifele la energia termică produsă şi 
livrată de întreprinderile de termoficare din teritoriul administrat, conform 
Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor, adoptată de ANRE. 

La situaţia din anul 2000 (fără mun. Chişinău și mun. Bălți) funcționau 
189 sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, consumatorii fiind 
asigurați cu energie termică de la 121 centrale termice pe combustibil în baza 
gazelor naturale, 46 unități în baza de păcură și 22 în bază de cărbuni. Numărul 
total al cazanelor constituia 553 de unități cu puterea sumară instalată în mărime de 
1299,4 Gcal/h. Sarcina termică sumară a consumatorilor conectați la aceste 
SACET-uri constituia 375,542 Gcal/h, inclusiv încălzire -353,688 Gcal/h, apă caldă 
menajeră - 6,8676 Gcal/h și tehnologici - 14,986 Gcal/h. La compartimentul 
încălzire majoritatea fiind fondul locativ, instituții preșcolare, școlare, medicale, 
apă caldă menajeră în mare măsură doar instituțiile medicale, consumatorii 
tehnologici constituiau uzinele de procesare a fructelor și legumelor. În sezonul de 
încălzire 1998/1999 de către subdiviziunile ARP ”Termocomenergo” a fost produsă 
energie termică în cantitate de 1305984 Gcal.  

Pe parcursul anilor, în deosebi, începând cu anul 2001, continuu au avut loc 
deconectări, integral sau parțial ale consumatorilor de la SACET. În mun. Chişinău 
până în prezent sau debranșat de la SACET circa 23,6 mii apartamente (circa 11,2% 
din numărul total de apartamente) cu o putere termică de 85,2 Gcal/h, maximul 
deconectărilor fiind pentru anii: 2003-2005, respectiv 5581 apartamente, 5442 și 
2744 anual.   

Spre exemplu, în mun. Bălți (zona de gestiune al SA ”CET-Nord”) în 
perioada anilor 2001-2014 sarcina termică sumară a consumatorilor conectați la 
SACET s-a micșorat de la 148,7 Gcal/h până la 104,76 Gcal/h. Micșorarea este 
caracteristică pentru toate categoriile de consumatori: populație de la 104,5 la 
75,57 Gcal/h, organizații finanțate din buget (instituții preșcolare, școlare, medicale, 
etc.) de la 31,3 la 19,73 Gcal/h, agenți economici de la 12,9 la 9,46 Gcal/h. 

Inițial fiecare bloc avea un singur sistem intern de încălzire, însă debranșările 
au dus la apariția și existența într-un singur bloc locativ a mai multor surse de 
încălzire, sistemul de încălzire fiind modificat, calitatea serviciului scăzută. De 
menționat, că autoritățile publice locale nu au fost pregătite pentru gestionarea 
SACET-urilor, multe din sistemele locale de încălzire centralizată s-au degradat 
până la desființare. În prezent SACET practic și-au păstrat funcționalitatea integral 
doar în municipiile Chișinău și Bălți. 
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De menționat că din experiența noastră nu s-au dovedit a fi viabile centralele 
termice de cvartal implementate în complexele rezidențiale noi, drept cauze fiind 
gradul scăzut de ocupare al spațiilor locative, contract unic de furnizare al gazelor 
naturale pentru centrala termică, restanțe la achitarea facturilor și în consecință 
sistarea livrării gazelor naturale, iar ca rezultat reconectarea la SACET sau trecerea 
la centrale de apartament.  

2. ASPECTE LEGISLATIVE 

Strategia Uniunii Europene pentru încălzire și răcire, furnizează un cadru 
pentru integrarea încălzirii și răcirii eficiente în politicile energetice prin concentrarea 
acțiunii asupra stopării pierderilor de energie din clădiri, a maximizării eficienței și 
sustenabilității sistemelor de încălzire și răcire, a promovării eficienței în cadrul 
industriei și a valorificării beneficiilor aduse de integrarea încălzirii și răcirii în 
sistemul de energie electrică.  

Cadrul legal special pentru funcționarea SACET-urilor în Republica Moldova 
a fost adoptat cu întârziere prin Legea cu privire la energia termică și promovarea 
cogenerării [2], care stabilește: cadrul legal pentru funcţionarea eficientă şi 
reglementarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică; stimulează 
promovarea cogenerării în baza cererii de energie termică utilă;  principiile de 
desfăşurare a activităţilor specifice sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termică, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, 
competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de 
protecţie a mediului la producerea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei 
termice. În corespundere cu Legea dată sectorul termoenergetic este reglementat de 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 

De asemenea, Legea cu privire la energetică [3] creează cadrul juridic pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energeticii în condiţii de 
accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, calitate şi 
transparenţă; instituie condiţiile de bază necesare pentru asigurarea independenţei 
autorităţii de reglementare; reglementează raporturile juridice dintre întreprinderile 
energetice, dintre întreprinderile energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem, 
precum şi dintre întreprinderile energetice şi organele centrale de specialitate, alte 
autorităţi ale administraţiei publice centrale, autoritatea de reglementare, alte 
autorităţi publice, precum şi autorităţile administraţiei publice locale; creează 
condiţii necesare pentru limitarea activităţii de monopol, pentru liberalizarea 
pieţelor energeticii, precum şi pentru promovarea concurenţei pe pieţele energeticii; 
instituie principiile de bază pentru asigurarea consumatorilor cu energie de calitate 
în condiţii echitabile, transparente şi nediscriminatorii; creează cadrul juridic pentru 
asigurarea securităţii energetice a ţării. 
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Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 [4], prevede 
aplicarea următoarelor acţiuni pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemului 
centralizat de alimentare cu energie termică: 

1) asigurarea viabilităţii întreprinderilor termoenergetice prin: 
a) soluţionarea problemei datoriilor; 
b) dezactivarea (închiderea temporară) a cazanelor uzate din regiunea 

mun.Chişinău care afectează costul general al alimentării cu căldură 
c) evitarea  vânzării  volumelor  de  energie termică în baza unei competiţii 

neloiale (SA „Termocom” şi CET-uri) şi  dezvoltarea  unei  concurenţe în condiţii 
echitabile pe piaţă şi cu divizarea transparentă a costurilor; 

2) reducerea preţului energiei termice şi asigurarea cadrului de reglementare 
pentru sprijinirea unui consum mare de agent termic pentru a transforma 
cogenerarea într-o tehnologie durabilă de trigenerare pentru a genera atât energie 
termică, cât şi electrică; 

3) transformarea energiei electrice  produse într-o generare competitivă. 
De menționat, că evitarea vânzării volumelor de energie termică în baza unei 

competiţii neloiale (SA „Termocom” şi CET-uri ) a fost soluționată odată cu fuzionarea 
întreprinderilor SA ”Termocom”, SA ”CET-1” și SA ”CET-2”, și crearea 
SA ”Termoelectrica”, având drept scop optimizarea costurilor şi oferirea serviciilor de 
calitate pentru a avea o companie fezabilă, capabilă să îndeplinească necesităţile 
consumatorilor şi să asigure un proces  de termoficare eficient pentru mun. Chişinău.  

Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării [2] nu prevede 
modalități de stabilire a zonelor unitare de încălzire, în schimb articolul 42, prevede 
condițiile de deconectare de la SACET. Zona unitară de încălzire este un areal 
geografic aparținând unei unități administrativ teritoriale in interiorul căruia se 
promovează o singura soluție tehnica de încălzire. Pentru obiecte separate - 
deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, inclusiv cu 
scopul conectării la o altă sursă de alimentare cu energie termică, este interzisă, cu 
excepţia cazurilor în care studii de fezabilitate demonstrează rentabilitatea economică a 
deconectării. Studiul de fezabilitate elaborat se coordonează cu Agenţia pentru 
Eficienţă Energetică. 

Pentru apartamente - deconectările individuale ale unor apartamente sau ale 
unor părţi de apartamente situate în blocurile de locuit, alimentate cu energie 
termică prin sistem colectiv, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele 
condiţii cumulative: 

a) obţinerea condiţiilor tehnice de la furnizor; 
b) acordul scris al administratorului fondului locativ şi al tuturor locatarilor, sub 

semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire. 
În situaţia în care deconectarea se face cu scopul înlocuirii sistemului colectiv de 

încălzire cu un sistem de încălzire individual, suplimentar, proprietarul apartamentului 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să obţină avizul de expertiză ecologică, 
eliberat de Inspectoratul Ecologic de Stat;  să deţină un contract permanent de 
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deservire cu o întreprindere autorizată de întreţinere şi asigurare a bunei funcţionări 
a respectivei instalaţii pe toată durata funcţionării acesteia. 

 De asemenea, Legea dată stabilește că în zonele urbane, clădirile nou 
construite şi cele supuse renovărilor majore, inclusiv conform Legii privind 
performanţa energetică a clădirilor, se conectează la sistemul centralizat existent de 
alimentare cu energie termică, cu excepţia cazurilor în care aceasta nu este rentabil 
din punct de vedere economic.  

Astfel constatăm că expres nu este stabilit, că în zona de acțiune ale SACET 
se interzice deconectarea consumatorilor.  

3. SITUAȚIA ACTUALĂ 

Serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate 
pe parcursul anului 2016 au fost asigurate de către 8 operatori, reglementați de către 
ANRE, care desfășoară activitățile de prestare a serviciilor nominalizate în 
municipii și orașe [5].  

Volumul total al energiei termice produse de către centralele electrice cu 
termoficare și centralele termice ale întreprinderilor reglementate din sectorul 
termoenergetic (fără consumul tehnologic și consumul propriu), în anul 2016, a 
constituit 1 966,2 mii Gcal, fiind în creștere cu 90,8 mii Gcal, sau cu 4,8 %, 
comparativ cu anul precedent, menținându-se tendința de creștere din anul 2015, 
când, de asemenea, cantitatea de energie termică produsă a sporit cu 61,7 mii Gcal 
(3,4 %) în raport cu perioada anuală anterioară (vezi tabelul nr.1). Deși, perioada de 
funcționare a întreprinderilor în anul 2016 a fost comparativ egală cu anul 2015, 
majorarea cantității de energie termică produsă a fost condiționată de temperaturile 
mediului înconjurător, semnificativ mai scăzute, înregistrate în anul 2016. 

Astfel, constatăm, că 98,8% din totalul de livrări de energie termică sunt în 
mun. Chișinău și mun. Bălți, respectiv ponderea constituie 87,6 % și 11,2%.  

Consumul tehnologic și pierderile efective de energie termică, în anul 2016, 
au constituit 373,8 mii Gcal, ceea ce reprezintă 19,0 % din volumul energiei 
termice intrate în rețea, în valoare relativă fiind diminuate cu 0,3 p. p., însă, în 
valoare absolută fiind mai mari cu 11,7 mii Gcal față de anul 2015, dar, comparativ 
cu anul 2014, și în valoare absolută fiind mai mici cu 23,6 mii Gcal. De menționat, 
că practic toți consumatorii de energie termică la nivel de branșament sunt dotați cu 
echipamente de măsurare a energiei termice. În cadrul blocurilor locative nu sunt 
utilizate repartitoare. În cazul complexelor locative noi conectate la SACET, 
branșamentele fiecărui apartament sunt înzestrate cu echipamente de măsurare a 
energiei termice. 

În anul 2016 a fost livrată energie termică consumatorilor în cantitate de 
1 592,3 mii Gcal, fiind în creștere cu 79,0 mii Gcal (5,2%) comparativ cu anul 
precedent (tabelul nr. 2). 



 

 
 
 

Tabelul 1. Evoluția balanței termoenergetice în perioada anilor 2014-2016 

Denumirea întreprinderilor 

Energia termică livrată 
în rețea, mii Gcal 

Pierderi de energie 
termică, mii Gcal 

Livrat util 
consumatorilor finali, 

mii Gcal 

Ponderea în totalul 
de livrări, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

S.A."Termoelectrica" 1573,1 1616,7 1698,7 350,9 314,1 324,3 1222,2 1302,6 1374,4 85,8 86,1 86,3 

S.A. "CET-Nord" 189,9 198,9 205,1 40,8 42,2 43,3 149,1 156,7 161,8 10,5 10,4 10,2 

S.A. "Apă-Canal Chişinău" 23,7 25,8 26,7 2,3 2,8 2,4 21,4 23,0 24,2 1,5 1,5 1,5 

Î.M. "Termogaz-Bălți"  11,0 11,8 11,7 1,1 1,3 1,3 9,9 10,5 10,5 0,7 0,7 0,7 

S.A. "Comgaz Plus" 8,0 8,6 8,8 1,2 1,3 1,4 6,8 7,4 7,4 0,5 0,5 0,5 

Î. M. R. C.T. Comrat 5,8 6,1 7,5 0,2 0,2 0,2 5,6 6,0 7,3 0,4 0,4 0,4 

S.R.L. "Thermohouse" 0,0 0,0 5,5 … … 0,8 … … 4,6 … … 0,3 

Î.M. "Servicii Comunale 
Glodeni" 

2,0 2,0 2,1 0,1 0,1 0,1 1,9 1,9 2,0 0,1 0,1 0,1 

Alte 8,0 5,4 … 0,7 0,1 … 7,3 5,3 … 0,5 0,3 … 

Total per întreprinderile 
reglementate 

1813,7 1875,4 1966,2 397,4 362,1 373,8 1424,3 1513,3 1592,3 100,0 100,0 100,0 

 



 

 
 
 
 

Tabelul 2. Dinamica livrărilor de energie termică pentru perioada 2013-2016 

Denumirea întreprinderilor 
Livrat util consumatorilor, mii Gcal Modificări, % 

2013 2014 2015 2016 
2014/ 
2013 

2015/
2014 

2016/
2015 

S.A."Termoelectrica" 1218,29 1222,21 1302,60 1374,44 0,3 6,6 5,5 

S.A. "CET-Nord" 148,02 149,09 156,73 161,81 0,7 5,1 3,2 

S.A. "Apă-Canal Chişinău" 21,22 21,44 23,00 24,24 1,0 7,3 5,4 

Î.M. "Termogaz-Bălți"  9,77 9,93 10,51 10,47 1,6 5,8 -0,3 

S.A. "Comgaz Plus"  6,93 6,79 7,37 7,42 -2,0 8,6 0,7 

Î. M. R. C.T. Comrat 5,78 5,63 5,95 7,29 -2,7 5,8 22,5 

S.R.L. "Thermohouse" … … … 4,63 … … … 

I.M. "Servicii Comunale Glodeni" 2,33 1,91 1,89 2,02 -18,3 -1,1 7,1 

Alte 10,4 7,3 5,3 … -29,8 -27,4 … 

Total pe întreprinderile reglementate 1422,7 1424,3 1513,3 1592,3 +0,1 +6,2 +5,2 
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Cel mai important furnizor de energie termică S.A. ,,Termoelectrica” a 
majorat volumul livrărilor, în anul 2016 cu 71,8 mii Gcal (5,5%) față de anul 2015, 
fiind în creștere al treilea an consecutiv. La fel, S.A. ,,CET-Nord” și-a sporit 
livrările de energie termică cu 5,1 mii Gcal (3,2%), de asemenea și S.A. ,,Apă-
Canal Chișinău” – cu 1,2 mii Gcal (5,4%), S.A. ,,Comgaz Plus” - cu 0,05 mii Gcal 
(0,7%), Î.M.R.C.T. Comrat – cu 1,3 mii Gcal (22,5%), Î.M. ,,Servicii Comunale 
Glodeni” – cu 0,13 mii Gcal (7,1%). 

Totodată, a avut loc reduceri neesențiale a cantității energiei termice livrate 
consumatorilor de către Î.M. ,,Termogaz-Bălți” – cu 0,04 mii Gcal (-0,3 %). 

Dinamica producției de energie termică și livrărilor de energie termică 
consumatorilor în perioada de timp, de când este monitorizată activitatea 
întreprinderilor care desfășoară activități de prestare a serviciilor publice de 
alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate este redată în Figura nr. 1. 

 
Fig. 1. Sursele de energie termică și livrarea energiei termice consumatorilor, mii Gcal. 

 
În anul 2016, reieșind din raportul Agenției, pe categorii de consumatori, a 

fost înregistrată o creștere a consumului de energie termică, cea mai mare majorare 
fiind la consumatorii casnici, cu 54,1 mii Gcal sau cu 4,6 %, această majorare fiind 
condiționată de creșterea consumului de energie termică la consumatorii casnici 
deserviți de S.A. ,,Termoelectrica”. De asemenea, comparativ cu anul precedent, o 
majorare semnificativă a consumului de energie termică primită prin sistemele 
centralizate a fost înregistrată de către agenții economici, cu 14,9 mii Gcal 
(11,9 %), iar în cazul instituțiilor bugetare, majorarea a fost de 10,0 mii Gcal, sau 
cu 4,6 % (tabelul nr. 3 și figura nr. 2) 



 

 
 
 
 
 
 

Tabelul 3. Livrarea energiei termice pe categorii de consumatori, mii Gcal 

Categorii de 
consumatori 

2013 2014 2015 2016 

Modificări 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 

mii 
Gcal 

% 
mii 

Gcal 
% 

mii 
Gcal 

% 

Consumatori 
casnici 

1 089,3 1 091,8 1 171,6 1 225,7 +2,5 +0,2 +79,8 +7,3 +54,1 +4,6 

Instituții bugetare 
2

20,6 
2

15,7
2

16,5
2

26,5 4,9 2,2
+

0,8 0,4 
+

10,0
+

4,6

Agenți economici 112,8 116,8 125,2 140,1 +4,0 +3,5 +8,4 +7,2 +14,9 +11,9 

Total livrat util 
consumatorilor 

1 422,7 1 424,3 1 513,3 1 592,3 +1,6 +0,1 +89,0 +6,2 +79,0 +5,2 
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Fig. 2. Livrarea energiei termice pe categorii de consumatori în anii 2015 și 2016. 
 

Nivel scăzut de sustenabilitate a populației, costul serviciilor de utilitate 
publică având o pondere majorată din valoarea veniturilor, ca rezultat creșterea 
datoriilor pentru serviciile de încălzire, ce au dus în lanț la neachitarea 
consumurilor de gaze naturale, începerea târzie a sezonului de încălzire sau 
finalizarea timpurie; scăderea calității serviciilor prestate, ș.a. 

 Legea cu privire la eficienţa energetică [6] stabilește cadrul legal pentru 
realizarea măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Unul din principiile de 
bază ale domeniului eficienţă energetică este promovarea eficienţei energetice prin 
susţinerea programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, care prevăd 
implementarea tehnologiilor performante de producere a energiei, cum ar fi 
cogenerarea şi trigenerarea, de distribuire, transportare şi utilizare a energiei şi a 
combustibilului, prin introducerea standardelor de eficienţă energetică pentru 
instalaţii, clădiri, aparate şi echipamente şi prin supravegherea respectării acestor 
standarde.  

După cum am menționat, în mun. Chișinău și Bălți sistemele sunt funcționale 
și cu tendințe de îmbunătățire al indicatorilor de performanță, totuși dacă se 
investesc mijloace financiare în reabilitarea și modernizarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică, atunci ar trebui să avem şi consumatori 
racordați pentru ca investițiile sa fie eficiente. 

Modernizarea  SACET-lor  este justificată de principalele aspecte:  
 dezvoltarea  SACET 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;  

 existenţa sistemului centralizat condiţionează promovarea cogenerării, ca 
tehnologie de maximă eficienţă în utilizarea gazelor naturale și corespunde 
exigenților Directivei 2012/27/UE și a Legii cu privire la energia termică și 
promovarea cogenerării;  
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 acţiunea de reabilitare este în concordanţă cu Strategia energetică [4 ], în 
care SACET a fost identificat ca o prioritate de creştere a eficienţei energetice. 
Potenţialul de conservare a energiei în cadrul SACET Chişinău constituie cca 15-
20%; 

 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. 

Acordurile semnate cu donatorii externi pentru finanțarea și realizarea unor 
măsuri de eficientizare a SACET-lor  reprezintă oportunități pe termen scurt menite 
să îmbunătăţească  situația tehnico-economică al sistemelor centralizate, spre 
exemplu mun. Chișinău și mun. Bălți [6,7]. 

Spre exemplu, în cadrul SA ”CET-Nord”, mun. Bălți, sunt în curs de realizare 
următoarele proiecte: 

• majorarea puterii instalate la CET-Nord prin instalarea a  trei motoare cu 
gaz, care vor spori producerea  de electricitate cu circa 60%.  

• înlocuirea pompelor și ventilatoarelor existente învechite moral și tehnic 
prin utilizarea instalațiilor performante dotate cu convertizoare de frecvență care va 
conduce la reducerea necesității de energie electrică auxiliară cu circa 30%. 

• înlocuirea cazanelor alimentate cu cărbune din Centrala Termică cu  cazane 
cu peleți; 

• instalarea a 169 puncte termice individuale în 120 clădiri, inclusiv cu 
prepararea apei calde menajere și organizarea sistemului automat de colectare a 
datelor de tip SCADA. 

Investițiile urmează a fi finanțate în baza unui împrumut din partea BERD în 
valoare de 6,1 ml. euro și a unui grant de 3,55 ml. euro din partea Parteneriatului 
Europei de Est pentru Eficiența Energetică și Mediu. Realizarea acestor investiții, 
cât și identificarea și atragerea altor investiții în cadrul SACET va permite 
majorarea fiabilității, creșterea producției de energie electrică și termică, duratei de 
funcționare, eficienței energetice. 

De asemenea, în cadrul SACET din mun. Chișinău au fost finalizate sau sunt 
în derulare un șir proiecte investiționale pentru: 

1. Reabilitarea unor segmente ale rețelelor termice de distribuție pentru a 
asigura operarea SACET neîntrerupt și în condiții de siguranță, și a reduce 
pierderile de energie termică și apă caldă, 

2. Reconectarea la SACET a cca 40 de clădiri și complexe de clădiri publice 
(care au fost anterior deconectate), pentru a îmbunătăți funcționarea SACET. 

3. Modernizarea principalelor stații de pompare SP-8, SP-12 și SP-13 pentru 
a reduce consumul de energie electrică și a oferi o modalitate de operare modernă și 
eficientă cu debit variabil în cadrul SACET, 
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4. Înlocuirea Punctelor Termice Centrale (PTC) vechi și ineficiente cu 
Puncte Termice Individuale (PTI) complet automatizate instalate la nivelul 
clădirilor pentru a furniza mai eficient, mai sigur și mai accesibil energia termică 
consumatorilor finali. 

4. CONCLUZII 

1. Unitățile termoenergetice sunt funcționale din punct de vedere tehnic, 
însă per ansamblu cu uzură tehnică și morală a tehnologiei și echipamentelor 
energetice specifice SACET. 

2. Dezvoltarea SACET – Chişinău și Bălți este o opţiune strategică, dat fiind 
faptul că înlocuirea acestor  sisteme cu alte sisteme individuale este imposibilă din 
lipsa de resurse şi a infrastructurii aferente. 

3. 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. 

4. Este necesar elaborarea strategiilor energetice pentru localități, care să 
prevadă strict și un plan real de acțiuni pe termen scurt și lung, inclusiv ce ține de 
dezvoltarea SACET. 

5. Sunt necesare măsuri eficiente în atragerea investițiilor pentru moder-
nizarea instalațiilor de cogenerare pe baza cererii de energie termică utilă, 
sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice, implementarea punctelor 
termice individuale.  

6. Respectarea principiilor fundamentale ale reglementării reprezintă o 
condiție necesară pentru asigurarea funcționalității și fiabilității SACET-lor, 
inclusiv pentru modernizarea infrastructurii unităților termoenergetice. 

7. Este necesar examinarea cadrului legislativ pentru stabilirea zonelor 
unitare de încălzire, ulterior pentru fiecare localitate cu sisteme funcționale de 
alimentare centralizată cu energie termică, de stabilit și aprobat zonele date. 
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