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Abstract. The paper presents a short description of the evolution of the district heating systems in the
Republic of Moldova. It describes the current situation of the district heating systems, reflects
economical and technical aspects and problems the thermal energy units confront with. It also
examines the development opportunities for the district heating systems in Chisinau and Balti
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Rezumat.În lucrarea dată este prezentată o scurtă descriere a evoluţiei sistemelor de alimentare centralizată cu
energie termică din Republica Moldova. Prezentată situaţia actuală a sistemelor de alimentare centralizată cu energie
termică, reflectate aspecte economice şi tehnice ale problemelor cu care se confruntă unităţile termoenergetice. De
asemenea abordate oportunităţi de dezvoltare pentru sistemele respective din mun. Chişinău şi mun. Bălţi.
Prezentate concluzii şi propuneri.
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Аннотация. В работе представлено краткая информация о развитии централизованных систем (ЦСТ)
Республики Молдовы. Представлено сегодняшняя ситуация ЦСТ, экономические и технические аспекты
проблем, с которыми сталкиваются теплоэнергетические предприятия. Также рассмотрены возможности
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masă a consumatorilor de la SACET, diminuarea
semnificativă a volumului livrărilor de energie, şi
în multe cazuri - la insolvabilitate. În lupta pentru
supravieţuire au rezistat practic integral doar
SACET-le în mun. Chişinău, mun. Bălţi [2,3].
Sectorul energiei din orice ţară, dar şi la nivel
global se confruntă actualmente cu trei provocări
fundamentale care – din nefericire – apar a fi
divergente. Acestea sunt: a) necesitatea unei
siguranţe sporite în alimentarea cu energie; b)
impact cât mai mic, dacă se poate neutru, asupra
mediului şi c) accesul tuturor la energie sub
formă
comercială.
Răspunsul
favorabil
îmbunătăţit la oricare dintre aceste provocări
afectează inevitabil pe celelalte două şi – de
aceea – trebuie găsite căile care să ducă la un
compromis acceptabil întregului ansamblu şi –
mai mult – realizează sisteme energetice
sustenabile [4].
Sistemele de alimentare centralizată cu
energie termică au funcţionat practic integral

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 [1]. Evoluţia de mai departe a SACET-lor
în Moldova a fost influenţată puternic de situaţia
economică de atunci din ţară, creşterea galopantă
a preţurilor la sursele energetice din import,
politica tarifară şi de subvenţionare promovată,
politica statului în domeniul energetic, 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
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SACET-urilor doar la nivel de circa 13 % în mun.
Ungheni.

pânăîn anul 2000, de i cu multiple probleme
financiare cât şi tehnice, când în corespundere cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.438 din
10.05.2000,
prin
divizarea
Asocia iei
Republicane de Produc ie "Termocomenergo"
i subdiviziunile întreprinderii, patrimoniul
acestora a fost transmis în proprietatea unită ilor
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 transmiteriipreluării
patrimoniului
respectiv,
întreprinderi municipale de termoficare;
- vor aproba i vor pune în aplicare tarifele
la energia termică produsă i livrată de
întreprinderile de termoficare din teritoriul
administrat, conform Metodologiei de
calculare i aplicare a tarifelor, adoptată
de ANRE.
La situaţia din an.2000 (fără mun. Chişinău şi
mun. Bălţi) funcţionau 189 SACET aflate în
gestiunea întreprinderii ARP ”Termocomenergo”,
consumatorii fiind asiguraţi cu energie termică de
la 121 centrale termice pe combustibil în baza
gazelor naturale, 46 unităţi în baza de păcură şi
22 în bază de cărbuni. Numărul total al cazanelor
constituia 553 de unităţi cu puterea sumară
instalată în mărime de 1299,4 Gcal/h. Sarcina
termică sumară a consumatorilor conectaţi la
aceste SACET-uri constituia 375,542 Gcal/h. La
compartimentul
încălzire
majoritatea
consumatorilor fiind fondul locativ, instituţii
preşcolare, şcolare, medicale. Energia termică
anuală produsă a constituit 1305984 Gcal.
O mare parte din clădirile existente în
Republica Moldova au o vechime cuprinsăîntre
20-60 ani, ale căror caracteristici termice sunt
scăzute. 56% din clădiri au fost construite înainte
de anul 1975, iar 2% - după anul 2003 cвnd a fost
introdus standardul privind conservarea energiei
în clădiri, astfel sunt necesare măsuri de
eficien ă la nivel de edificii ale consumatorilor.
În mun. Chi inău în ultimii ani doar circa 10
complexe locative au fost conectate la SACET.
Serviciile publice de alimentare cu energie
termică prin sistemele centralizate pe parcursul
anului 2015 au fost asigurate de către 12
operatori, care desfăşoară activităţile de prestare a
serviciilor nominalizate în municipii şi oraşe,
tarifele cărora sunt reglementate de către ANRE.
În prezent SACET practic par ial sunt
func ionale în mun. Ungheni, Comrat, Anenii
Noi, Cahul, Cimi lia .a. Fondul locativ este
alimentat cu energie termică prin intermediul

Situa ia mun. Chi inău

i mun. Băl i

Pe parcursul anilor în deosebi începвnd cu
anul 2001, continuu au loc deconectări, integral
sau par ial ale consumatorilor de la SACET.
Spre exemplu, în mun. Băl i (zona de gestiune al
SA ”CET-Nord”) în perioada anilor 2001-2014
sarcina termică sumară a consumatorilor
conecta i la SACET s-a mic orat de la 148,7
Gcal/h pînă la 104,76 Gcal/h. Mic orarea este
caracteristică pentru toate categoriile de
consumatori: popula ie de la 104,5 la 75,57
Gcal/h, organiza ii finan ate din buget
(institu ii pre colare, colare, medicale, etc.)
de la 31,3 la 19,73 Gcal/h, agen i economici de
la 12,9 la 9,46 Gcal/h.
Constatăm o dinamică a deconectărilor pentru
toate categoriile de consumatori: fondul locativ
prin debran ările integrale sau par iale ale
apartamentelor cu trecerea la centrale murale de
apartament, organiza iile finan ate din buget
prin construc ia unor centrale termice
individuale pentru obiectele respective, agen ii
economici în mare măsură drept urmare a sistării
(sau limitării) activită ii economice sau trecerea
la surse autonome de încălzire. Din cele 753 de
blocuri locative cu suprafa a totală de 1536674,7
mІ, 29,03% din suprafa ă sunt deconectate de la
sistemul de încălzire i doar circa jumătate
posedă altă sursă autonomă de încălzire - centrale
termice murale pe gaze naturale.
În mun. Chi inău pвnăîn prezent sau
debran at de la SACET circa 23,6 mii
apartamente (circa 11,2% din numărul total de
apartamente) cu o sarcină termică de 85,2 Gcal/h,
maximul deconectărilor fiind pentru anii: 20032005, respectiv 5581 apartamente, 5442 i 2744.
Spre exemplu, în anul 2015 sau debran at circa
300 de apartamente.
Cauzele situaţiei create sunt multiple, printre
principalele putem enumera:
1. Incapacitatea
autorită ilor
întru
asigurarea func ionalită ii fiabile i
eficiente a SACET-urilor, găsirea
solu iilor
de
finan are
pentru
modernizarea lor.
2. Neajustarea la timp a tarifelor de către
autorită ile delegate. Func ia de
stabilire a tarifelor pe parcursul anilor a
fost delegată diferitor autorită i, pвnăîn
anul 1997 - Guvernul, între anii 19971999
ANRE,
1999-2009
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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.
În domeniul reglementărilor tehnice naţionale
în domeniul construcţiilor de asemenea urmează
a fi creat un sistem ce va corespunde exigenţilor
standardelor Uniunii Europene. Actualmente,
sistemul de documente normative în construcţii al
Republicii Moldova constă din circa 2700
documente normative. Aceste normative sunt
create în diferite sisteme de normare tehnică,
nestructurate după un principiu bine stabilit.
Absenţa unui sistem de reglementări în
construcţii, aliniat la standardele şi normele
europene a devenit pentru Republica Moldova o
problemă extraordinar de importantă, ţinând cont
şi de tendinţele de integrare europeană.
Standardele europene în domeniul construcţiilor
vor servi drept bază pentru elaborarea
documentelor normative în construcţii obligatorii
(NCM) şi cu caracter de recomandare (Coduri
Practice).
Directiva
Europeană2004/8/CE
privind
promovarea cogenerării pe baza cererii de energie
termică utila pe pia a internă a energiei are ca
obiectiv cre terea eficientei energetice în
cogenerare pentru încălzire, inclusiv si prin
cogenerarea de mică putere-capacitate instalată
sub 1 MWe, ce cuprinde si grupuri de cogenerare
distribuită, cum ar fi grupurile de cogenerare care
alimentează zone izolate sau cereri de energie
limitate în zone reziden iale, comerciale i
industriale. Pentru promovare si facilitare pot fi
utilizate mecanisme de suport prin ajutor pentru
investi ii, scutiri si reduceri de taxe, certificate
verzi i mecanisme directe de suport financiar,
acces la re eaua de energie electrică i altele.
Cogenerarea oferă posibilitatea ob inerii la
unitatea de produc ie în cogenerare a unor
randamente energetice mai mari de 80 %.
Cre terea eficien ei energetice prin utilizarea
instala iilor performante de cogenerare, cost
redus al energiei i economie de combustibil
primar, de asemenea poluare mai redusă, cu
posibilitatea de control i de reducere a noxelor
inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de sera
În octombrie 2012 Uniunea Europeană a
adoptat o nouăDirectivă pentru Eficien ă

administra iilor publice locale, 2009
i pвnăîn prezent – ANRE.
3. Cre terea pre ului la gazele naturale,
concuren a neloială SACET vizavi
gaze
naturale.
Ca
urmare,
datorităîncurajării oficiale a vвnzării de
centrale de încălzire de apartament, o
parte bună din consumatorii racorda i
la sistemele centralizate s-au debran at
de la acestea, în cantită i relativ mai
mici doar în mun. Chi inău i mun.
Băl i
4. Nivel scăzut de sustenabilitate a
popula iei, costul serviciilor de utilitate
publică avвnd o pondere majorată din
valoarea veniturilor, ca rezultat
cre terea datoriilor pentru serviciile de
încălzire, ce au dus în lan
la
neachitarea consumurilor de gaze
naturale, începerea tвrzie a sezonului de
încălzire sau finalizarea timpurie;
calitatea serviciilor prestate, .a.
5. Proiecte sociale realizate prin tariful la
energie termică, această practică fiind
utilizatăîn diferite localită i
i
perioade de timp, spre exemplu în mun.
Chi inău în perioada anilor 1999-2007
tariful a rămas neschimbat, de i pre ul
gazelor
naturale
s-a
majorat
substan ial.
Aspecte legislative şi normative
La nivel legislativ în prezent există aprobate
legi ce stabilesc cadrul de funcţionare al
SACET.Legea cu privire la energia termică şi
promovarea cogenerării [5], scopul căreia
constituie promovarea cogenerării în baza cererii
de energie utilă, stabilirea principiilor de
desfăşurare a activităţilor specifice sistemelor de
alimentare centralizată cu energie termică, în
condiţii
de
accesibilitate,
fiabilitate,
competitivitate, transparenţă, cu respectarea
normelor de calitate, de securitate şi de protecţie
a mediului la producerea, distribuţia, furnizarea şi
utilizarea
energiei
termice.
Autorităţile
responsabile urmează în termeni cât mai restrânşi
să finalizeze aprobarea în modul stabilit al
Regulamentelor,
Normelor
tehnice,
Metodologiilor. De asemenea Legea cu privire la
eficienţa energetică [6] stabileşte cadrul legal
pentru realizarea măsurilor de îmbunătăţire a
eficienţei energetice.Unul din principiile de bază
ale domeniului eficienţă energetică este
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i/sau pentru apa calda de consum se va face în
mai multe condi ii cumulative, dar strict ca
condominiul sa nu se afle in zona unitară de
încălzire pentru care autoritatea administra iei
publice locale a stabilit ca încălzirea se realizează
exclusiv in sistem centralizat.
„Zonele unitare de încălzire” se stabilesc în
general cu urmărirea următoarelor principii de
politică energetică:
accesibilitatea
populaţiei
la
resurse
energetice pentru încălzire (accesul populaţiei
la încălzire şi apă caldă menajeră);
siguranţa in alimentarea cu căldură
(diversificarea surselor şi furnizorilor de
resurse, posibilitatea funcţionarii centralelor de
producţie cu mai multe tipuri de combustibili,
utilizarea
resurselor
neconvenţionale
regenerabile de energie);
eficienţa energetică a instalaţiilor (reducerea
consumurilor
de
combustibili
prin
modernizare/retehnologizare,
promovarea
sistemelor de cogenerare centralizată, etc.);
impactul redus asupra mediului;
reducerea pericolului de foc şi explozii în
locuinţe prin promovarea sistemelor de
încălzire fără foc deschis;
respectarea legislaţiei naţionale şi europene
in domeniul energiei şi protecţiei mediului
înconjurător.
În Romania definirea zonelor unitare de
încălzire în localită i cu SACET este actuală.
Cu titlu de exemplu, există o serie de
municipalită i care i-au definit deja „zonele
unitare de încălzire”, cum ar fi: Ia i, Gala i,
Oradea, Bacău, Ploie ti, Pite ti, Buzău, Arad.
Este vorba de autorită i locale beneficiare de
finan ări na ionale sau europene pentru
reabilitarea
i modernizarea sistemului
centralizat de termoficare în vederea respectării
cerin elor de mediu
i de eficien ă
energetică.
Exemple de bune practici pot servi SACETurile din ţările Baltice. Autorităţile din aceste
ţări, în general, au reuşit începînd cu mijlocul
anilor 90 să implimenteze un şir de reforme
legislative, instuţionale, tehnice şi economice
aplicînd bune practici europene ce au permis
modernizarea sistemelor, prestarea serviciilor
calitative, eficiente şi cu grad înalt de
continuitate.

Energetica
(DEE
2012/27/UE).Principalele
prevederi ale DEE se refera la:
- reabilitarea energetică a clădirilor,
inclusiv a celor publice;
- promovarea utilizării surselor regenerabile
de energie i a cogenerării eficiente;
- achizi ii publice eficiente energetic;
audituri energetice obligatorii pentru
societă ile mari (in special din industrie);
- valorificarea poten ialului de eficien ă
energetică la transformarea i distribu ia
energiei;
- cerin e minime de performan ă la
producerea energiei;
- obliga ii
de
eficien ă
pentru
autorită ile de reglementare.
Oportunită i pentru SACET din mun.
Chi inău i mun. Băl i
Asisten a continuă din partea unor organisme
interna ionale, inclusiv Agen ia Suedeză pentru
Dezvoltare Interna ională, acordurile semnate cu
donatorii externi pentru finan area i realizarea
unor măsuri de eficientizare a SACET-lor
reprezintă oportunită i pe termen scurt menite
săîmbunătă ească sistemele centralizate, spre
exemplu mun. Chi inău i mun. Băl i [7,8].
După cum am menţionat în mun. Chişinău şi
Bălţi sistemele sunt funcţionale şi cu tendinţe de
îmbunătăţire ale indicatorilor de performanţă,
totuşi dacă se investesc bani in reabilitarea i
modernizarea
sistemelor
de
alimentare
centralizată cu energie termică, atunci ar trebui să
avem
i consumatori racorda i pentru ca
investi iile sa fie eficiente. Avem cu regret i
SACET-uri modernizate integral, spre exemplu
sistemul din Anenii Noi, în 2010 a fost
modernizat prin construc ia unor centrale
termice automatizate, reabilitarea re elelor
termice cu utilizarea
evilor preizolate,
instalarea punctelor termice individuale i acum
practic în prezent nefunc ional din lipsa
consumatorilor.
În acest context i analizвnd practica unor
ări din UE, spre exemplu Danemarca, ările
baltice, Romania, considerăm oportun revenirea
la subiectul privind necesitatea stabilirii zonelor
unitare de încălzire [9].
Zonă unitară de încălzire este definită ca un
areal geografic apar inвnd unei unită i
administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se
poate promova o singură solu ie tehnică de
încălzire.Spre exemplu în Romania debran area
totală a instala iilor interioare de încălzire

Concluzii

i propuneri

1. Unităţile termoenergetice se află în stare
financiară dificilă, funcţionale din punct
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

continuare, calitatea diminua, numărul
consumatorilor vulnerabili va creşte
substanţial, cît şi al celor ce se vor
debranşa de la SACET.

de vedere tehnic, însă per ansamblu cu
uzură tehnică şi morală a tehnologiei şi
echipamentelor energetice specifice
SACET.
Este necesar elaborarea strategiilor
energetice pentru municipiile Chişinău şi
Bălţi, care să prevadă strict un plan real
de acţiuni pe termen scurt şi lung,
inclusiv ce ţine de dezvoltarea SACET.
Respectarea principiilor fundamentale
ale reglementării reprezintă o condiţie
necesară pentru asigurarea funcţionalităţii
şi fiabilităţii SACET-lor şi modernizării
infrastructurii unităţilor termoenergetice.
Modernizarea instalaţiilor de cogenerare
pe baza cererii de energie termică,
sistemului de transport şi distribuţie a
energiei
termice,
implementarea
punctelor termice individuale.
Examinarea chestiunii privind crearea
cadrului legal şi normativ pentru
stabilirea zonelor unitare de încălzire.
Ţinând cont de acordurile de finanţare
externă a SACET Chişinău şi SACET
Bălţi considerăm oportun revenirea la
chestiunea privind examinarea şi
aprobarea zonelor unitare de încălzire
pentru municipiile date.
Atragerea fondurilor pentru măsuri de
eficienţă energetică pentru clădirile
fondului
locativ,
inclusiv
pentru
reabilitarea
termică,
schimbarea
sistemelor interne de încălzire de
preferinţă cu trecere la cele orizontale,
contorizări la nivel de apartament şi cu
posibilităţi de reglare a confortului direct
la fiecare radiator.
Prin urmare, dacă nu se acţionează în
mod rapid şi eficient, uzura va creşte în
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