
O companie nouă – O abordare nouă 



”TERMOELECTRICA” SA a fost fondată în anul 2015 prin 

fuziunea/ absorbţia de către Centrala Electrică cu Termoficare 

nr. 2 din Chişinău a Centralei Electrice de Termoficare nr. 1 şi 

preluarea ansamblului funcţional  al Societăţii pe Acţiuni 

“Termocom” în procedura falimentului. 



Surse urbane de producere a energiei 
(capacitate instalată): 
 
 
 
 
Rețele termice de transport (bitubulare) 
magistrale: 
de cartier încălzire: 
de cartier ACM: 
Stații de pompare: 
Puncte Termice Centrale: 
Puncte Termice Individuale (de bloc): 
Racorduri prin elevator: 
Racorduri directe (fără elevator): 
 
Centrale termice suburbane:  

Sursa 1 (CET-2)     1395 MWt;      240 MWe 
CT-Vest   465 MWt; - 
CT-Sud   360 MWt; 
 
 
269,2 km (bitubulare); 
258,6 km (bitubulare); 
178,9 km; (monotubulare) 
17 unități; 
359 unități; 
396 unități; 
3199 unități; 
858 unități; 
 
 
 
19 unități. 

Caracteristica tehnologică a întreprinderii 



CET-1 

CET-2 

CT-Vest 

CT-Sud 

Geografia surselor urbane 
Surse termice  - 4 unități; 
Stații de pompare – 17 unități. 



Geografia surselor termice suburbane Centrale Termice suburbane (19 unități): 



 7 199 de imobile, inclusiv: 

 556 instituții bugetare cu un consum mediu pentru sezonul de încălzire 
2015-2016 de 24, 894,396 Gcal în sumă de 4, 097 mil. lei, fără TVA; 24, 9 
mii Gcal. 

 1758 agenți economici cu un consum mediu pentru sezonul de încălzire 
2015-2016 de 17, 522,187 Gcal în sumă de 2, 7 mil. lei, fără TVA;   

 325 case particulare şi 207 064 apartamente amplasate în 4 560 blocuri 
locative din municipiu cu un consum mediu pentru sezonul de încălzire 
2015-2016 de 148, 4 mii Gcal în sumă de 24, 7 mil lei, fără TVA.  

 “TERMOELECTRICA” SA asigură cu energie termică: 

Asigurăm cu energie electrică 

 Livrăm în Sistemul Energetic Național circa 20% din 

consumul total al ţării (fără Transnistria). 

 Total – 666,5 mil. kWh  în sumă de 1054,2 mil. lei 



Din 2015 – Asumarea responsabilității, consolidarea forțelor 

 Ne-am asumat trecutul și am luat din el doar ce era bun:    

        -   EXPERTIZĂ        -    COMPEȚENTELE TEHNICE 

 Am pornit pe un drum nou cu o echipă nouă şi cu un mod nou de lucru: 

      Bazat pe obiective individuale și comune 

      Și pe indicatori de performanță 

 Am identificat problemele cheie, stabilind un plan de acțiuni și de investiții  

       Am lansat un program complex de restructurare, relansare şi modernizare a sistemului centralizat 

de aprovizionare cu energie termică 

        Am optimizat cheltuielile și am acordat prioritate achitării datoriilor acumulate față de furnizorul 

de gaze naturale 

       Am implementat reforme de îmbunătățire a eficienței SACET și calității serviciilor 

       Am îmbutătățit procentul de încasare a datoriilor consumatorilor 

       Ne-am axat pe implementarea reformelor, iar astăzi ne bucurăm de primele rezultate 

 



Principalele REZULTATE după un an alături de Dumneavoastră 

 Îmbunătățirea dialogului cu consumatorii 

 Stoparea acumulării datoriilor față de Moldovagaz de la 

 2 880,5 mil. lei (31.12.2015)  la 2 740,3 mil. lei (13.06.2016) 

 Diminuarea pierderilor de energie termică cu 2,9 % 

 (350,9 mii Gcal/anul 2014 și 314,2 mii Gcal/anul 2015) 

  Îmbunătățirea situațiilor financiare 

 Utilizarea eficientă a resurselor energetice  

Reducerea consumului specific de combustibil convențional: 

Sursa nr.1  

- la energia electrică –  cu 1,4 % (de la 306,182 g.c.c./kWh la 301,863 

g.c.c./kWh) 

-  la energia termică – cu 1,6% (de la 123,27 kg c.c./Gcal la 121,271 kg 

c.c./Gcal) 

Sursa nr. 2  

- la energia electrică – cu 5,6 % (de la 344,544 g.c.c./kWh la 325,373 g.c.c./kWh) 

-  la energia termică – cu 4,9 % (de la 132,873 kg c.c./Gcal la 126,363 kg 

c.c./Gcal) 

 Majorarea volumului de energie termică livrat consumatorilor cu 6,6 % 

 (1 222,2 mii Gcal/2014 și 1302,6 mii Gcal / 2015) 

 Diminuarea  impactului asupra mediului înconjurător 



Obiective 

 

 Recâștigarea treptată a încrederii consumatorilor prin performanță, 

respectarea angajamentelor asumate și dialog 

 Reconstruirea treptată a unei percepții pozitive din partea comunității 

în ceea ce priveste serviciul public de termoficare  

 Reconectarea clădirilor la sistemul centralizat de termoficare 

 Lansarea parteneriatelor cu consumatorii și partenerii de dezvoltare 

 Promovarea producerii de energie termică în regim de cogenerare 

 Optimizarea costurilor 

 



Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței SACET – Perspective și Realizări 

 C1 - Investiții în SACET 
1. Modernizarea principalelor stații de pompare SP-8, 

SP-12, SP-13 

2. Reabilitarea unor segmente ale rețelelor termice de 

distribuție 

3. Înlocuirea Punctelor Termice Centrale (PTC) vechi 

cu Puncte Termice Individuale  

4. Reconectarea la SACET a obiectivelor publice 

 C2 – Îmbunătățirea operațiunilor SACET și structurii 

instituțională, prin sistarea funcţionării     fostei CET-1: 

1. O rețea termică suplimentară de conectare a CET și 

construcția unei noi stații de pompare 

2. Program de Atenuare a Impactului Social pentru personalul 

care ar putea fi afectat de restructurare, 

3. Auditul de mediu pentru fosta CET-1, care a fost deja inițiat 

de un grup de experți din Bulgaria. 

  C3 -  Suportul tehnic și financiar 



O stație nouă de pompare cu utilaj 

automatizat, modern și nou. Pusă în 

funcțiune recent asigură cu agent termic 

pentru prepararea apei calde menajere 

peste jumătate din consumatorii or. 

Chișinău. 

C1.1 

Racordare magistrală 

suplimentară cu 

diametrul de 700 mm care 

va suplimenta racordarea 

existentă cu diametrul de 

1000mm și va permite 

utilizarea mai eficientă a 

CET 



C1.1 



C 1.2 

Modernizarea a 3 Stații de Pompare prin instalarea 

pompelor, motoarelor electrice și a convertizoarelor de 

frecvență performante. 

 

 

 Consum de facto –  

     15 mln. kWh/an 

 

 Consum după 

modernizare –  

      9 mln.kW/an   



Reconectarea la SACET a 

peste 110 clădiri publice 

(Președinția, Parlamentul, 

Guvernul, Academia de 

Științe, 8 instituții de 

învățământ, Gara Feroviară, 

11 instituții medicale ș.a) 

Instalarea Punctelor Termice 

Individuale și rețele termice 

aferente 

C 1.3 



C 1.4 Reabilitarea rețelelor în circuitul CT Vest cu DN 600  cca. 2,1 km 

și DN500 cca. 1km. Ceea ce va permite funcţionarea Sursei 1 cu 

aproximativ 1,400 h/an mai mult. 

 



Următoarele Activități 

care urmează a fi 

lansate în scurt timp 

în cadrul Proiectului: 
 

Contracte Lucrări 
 C1.5 – Reconstrucția unor segmente 

ale rețelelor termice primare în 

sectorul Ciocana; 

 C1.6 – Instalarea a cca 240 PTI și 

reconstrucția rețelelor termice 

aferente; 

 C1.7 – C1.10 Reconstruirea 

rețelelor termice în diverse  zone ale 

Capitalei 

 

Contracte de Consultanță  

 C3.4 – Asistenţă tehnică pentru atenuarea 

impactului social – instruire în cadrul 

programului de reducere a personalului  

 C3.5 - Asistență tehnică pentru audit de 

mediu la CET-1 

 C3.7 – Supraveghere Tehnică pentru 

Contractele de executare a Lucrărilor 

 Elaborarea Termenilor de Referință pentru 

Auditul Financiar pentru anul 2016 și 6 

luni 2015 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 Sporirea eficienței și a cuantumului de energie electrică în procesul de 

cogenerare;  

 Reducerea consumurilor de resurse energetice 

 Sporirea calităţii serviciilor prestate, în deosebi la prepararea apei calde 

menajere. 

 Atragerea în SACET a noilor consumatori; 

 Diminuarea pierderilor de energie termică şi agent termic; 

 Promovarea soluţiilor  DSM - demand side management; 

 Dezvoltarea aplicaţiilor informatice existente de tip ERP (Enterprise Resource 

Planning) prin implementarea soluţiilor gen BPM (Business Process 

Management), CRM (Customer Relations Management) etc. 
 

 

Soluţii de dezvoltare a SACET  



Soluţii de proiecte investiţionale 

 

 Instalarea cazanelor pe 

biomasa la CT suburbane 

 Modernizarea instalaţiilor 

de pompare, instalarea 

convertizoarelor de 

frecvenţă 

 Instalarea contoarelor 

inteligente pentru ACM 

 

 

 

 



Soluţii de proiecte investiţionale 

 

Promovarea soluţiilor 

DSM -demand side 

management 

(instalarea a cca 5000 

PTI, distribuţia 

orizontală intrabloc) 



Soluţii de proiecte investiţionale 

 

 Dezvoltarea aplicaţiilor 

informatice existente de 

tip ERP prin 

implementarea soluţiilor 

gen BPM, CRM 



 

 

 

1.Sporirea imaginii întreprinderii 

2.Atragerea în SACET a noilor consumatori 

3.Sporirea eficienţei produceri energiei în cogenerare 

4.Diminuarea pierderilor de energie termică şi agent 

termic 

5.Reducerea consumurilor de resurse energetice 

6.Sporirea capacităţilor manageriale decizionale 

7.Sporirea calităţii serviciilor prestate, în deosebi la 

prepararea apei calde menajere 

8.Diminuarea emisiilor nocive în mediul ambiant 
 

REZULTATELE SCONTATE 



Am ales! 

 Eficiența 

 Îmbunătățirea serviciilor 

 Promovarea încălzirii 

centralizate – reconoscută la 

nivel global drept cea mai 

eficientă 

 Demontarea atitudinii 

negative față de SACET, prin 

implementarea bunelor 

practici 

 Îmbunătățirea dialogului cu 

consumatorii noștri 

 Lansarea parteneriatelor 

 Restructurare și 

restricționarea cheltuielilor 



O companie nouă – O abordare nouă! 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENŢIE! 


