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Prefata 

Acest Raport a fost elaborat de catre BDO Audit SRL cu suportul proiectului USAID de 

Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova (LGSP) in parteneriat cu Chemonics 

International, Inc. 

Documentul reprezinta Planul de imbunatatire a serviciilor de termoficare (PIS) si 

incearca sa ofere autoritatii publice locale (APL) si operatorului “Intreprinderea de Retele 

Termice” Floresti care exploateaza centralele termice existente in oras, solutii practice, 

adaptate in functie de infrastructura de care dispun si de prevederile legale si reglementari 

secundare existente in Republica Moldova, in scopul implementarii unor programe pe 

termen scurt si mediu pentru cresterea eficientei energetice in domeniul alimentarii cu 

caldura in orasul Floresti. 

In orasul Floresti nu mai exista sistem centralizat de alimentare cu caldura. Datorita 

eficientei scazute a acestuia ca o consecinta a starii tehnice precare cauzata de uzura fizica si 

morala, deci costuri de productie  ridicate pe care populatia nu le-a putut suporta, lipsa 

posibiliatiilor de reglare la nivelul fiecarui consumator a cantiatii de caldura la nivelul 

necesarului acestuia, precum si lipsa aparatelor de masura a cantitatii consumate a 

determinat debransarea consumatorilor si in final sistarea serviciului de alimentare 

centralizata cu caldura. Ca urmare a deconectării de la sistemul centralizat de alimentare cu 

energie termică, cetatenii au  instalat sisteme autonome de încălzire cu diferite tipuri de 

combustibil, care nu corespund cerinţelor minimale de securitate şi exercită un impact 

negativ asupra mediului ambiant, precum şi asupra construcţiilor. Chiar daca aparent acest 

fapt a degrevat autoritatea publica locala de o sarcina importanta, in realitate i s-a creat o 

problema majora in realizarea sarcinilor legale pe care le are in domeniul cresterii eficientei 

energetice. In domeniul alimentarii cu caldura realizarea dezideratelor stabilite prin acte 

normative (legii, hotariri de guvern si reglementari secundare) nu se pot realiza  decat pe 2 

cai importante si anume, reducerea consumului prin cresterea eficientei energetice cladirilor 

si realizarea unui sistem modern centralizat de alimentare cu caldura cu eficienta crescuta. 

Aceste actiuni necesita timp si fonduri de care autoritatea publica locala nu dispune. Pentru 

atragerea de fonduri este necesara pregatirea strategiilor si master - planurilor care sa 

fundamenteze investitiile si sa argumenteze posibililor finantatori eficienta investitiilor. De 

asemenea, este necesar ca in cadrul autoritatii publice locale si chiar si a Intreprinderii de 

Retele Termice, care este adevarat ca in prezent are o activitate foarte redusa, pregatirea 

unui colectiv chiar redus de personal pentru implementarea proiectelor in diverse variante de 

finantare. 

In prezent, pentru alimentarea cu caldura a unor institutii de cultura si scoli (licee) exista 4 

centrale termice.  Analiza situatiei actuale a celor 4 centrale termice a scos in evidenta faptul 

ca, desi sunt relativ noi si echipamentele din centrale sunt construite in tehnologii aplicabile 

in prezent in Uniunea Europeana (UE), acestea functioneaza neeconomic datorita 

supradimensionarii echipamentelor comparativ cu consumul pe care trebuie sa-l asigure.  

In acest mod, autoritatea publica locala suporta costuri suplimentare pentru plata energiei 

termice, fonduri ce ar putea fi utilizate pentru cresterea performantelor energetice ale 

cladirilor alimentate din centrale. 

Totodata, obligatiile legale ale autoritatii publice locale privind crestera eficientei energetice 

impun stabilirea unor programe privind cresterea eficientei alimentarii cu caldura in 

conditiile asigurarii unui serviciu de calitate cu emisii reduse si costuri suportabile pentru 
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populatie. Fara definirea clara a actiunilor pe termen scurt si mediu pentru implementarea 

unor proiecte privind asigurarea serviciului de alimentare cu caldura de calitate si in conditii 

de eficienta energetica crescuta si atragerea de fonduri rambursabile / nerambursabile pentru 

realizarea acestora, APL se va gasi in imposibilitatea respectarii prevederilor legislative din 

domeniul eficientei energetice si a protectiei mediului. Mai mult, lipsa alimentarii 

centralízate cu caldura conduce la consum de combustibili intr-un mod ineficient si cu 

emisii de gaze  mari, in conditiile in care, datorita costurilor combustibililor, au acces la 

confort termic numai locuitorii cu venituri mai mari. Acest fapt va influenta pe termen lung 

starea de sanatate a populatie. 
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Introducere  

 

Raportul isi propune sa ofere sprijin autoritatii publice locale in intocmirea programului de 

imbunatatire a servicului de alimentare cu caldura a institutiilor in conditii de eficienta 

pentru  respectarea reglementarile legislatiei din Republica Moldova si Uniunea Europeana, 

pe baza principiilor existente in Strategia Energetica a Republicii Moldova  si Directiva 

2012/27/UE. Cele doua acte normative  impun un plan / program de crestere a eficientei 

energetice a cladirilor si in domeniul alimentarii cu caldura bazat pe urmatoarele elemente: 

 Parteneriatul cu Cetatenii Constientizare in domeniul protectiei mediului si consultare; 

 Parteneriatul cu Mediul de Afaceri  Dezvoltare economica si administrare; 

 Parteneriatul cu Institutiile Financiare si banci  Finantare planificare si dezvoltare. 

Avand  in vedere aspiratia Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene si 

posibilitatea ca in acesta perioada in care are statutul de asociat al Uniunii Europene sa poate 

sa se pregateasca pentru indeplinirea cerintelor pentru integare, este necesar sa se faca toate 

eforturile pentru transpunerea si implemenatrea directivelor Europene, pentru care s-au si 

intreprins  pasi importanti legislativ, iar la nivel central si instutional. 

Legile, hotararile de guvern si reglementarile secundare emise in domeniul serviciilor 

publice, al energiei, eficientei energetice, cresterii eficientei energetice a cladirilor publice si 

rezidentiale, a auditurilor energetice  trebuie permanent adaptate si corelate cu prevederile 

directivelor europene si puse in aplicare. Pentru punerea in aplicare a legislatiei ,a 

strategiilor nationale si a celor la nivel regional, este necesar ca si  la nivelul autoritatii 

publice locale Floresti sa se implementeze un plan de actiune pe termen scurt, mediu si lung 

in domeniul serviciului de alimentare  cu caldura. 

Necesitatea si obligatia intocmirii si punerii in aplicare de catre autoritatea publica locala a 

PIS rezulta din urmatoarele reglementari legale care tin seama de situatia actuala in 

domeniul energetic din Republica Moldova si necesitatea alinierii la legislatia europeana in 

perspectiva integrarii.  

Unul dintre cele 5 obiective ale strategiei  UE -2020 il reprezinta in materie de clima / 

energie indeplinirea dezideratului 20/20/20 care reprezinta: 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 20% fata de nivelurile din 1990; 

 cresterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie in consumul final de 

energie; 

 cresterea cu 20% a eficientei energetice; 

Pentru ca in consumul total de energie al UE, 40%, iar in cazul republicii Moldova 45%, 

este reprezentat de consumul rezidential de energie, Directiva 2012/27/UE, impune 

intocmirea unei strategii pe termen mediu si lung pentru mobilizarea investitilor in 

reabilitarea termica a cladirilor comerciale, publice și private. Prin aceste masuri consumul 

se poate reduce cu circa 25% in situatia in care se realizeaza numai anveloparea termica a 

claldirilor si cu circa 40% in cazul in care reabilitarea presupune atat anveloparea cit si 

reabilitarea instalatiei interioare de utilizare a caldurii, aceasta presupunind si montarea 

aparaturii de reglare si masura a cantitatii consumate de catre fiecare locuinta. 
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Hotarirea guvernului 102/2013 prevede in cap.I, art.6, lit.a) ca una dintre caile de 

consolidare a capacitatii de productie a energiei electrice este ”producţia în regim de 

cogenerare, presupunînd dezafectarea tehnologiei actuale şi reconstrucţia pe baze 

tehnologice noi”. 

Importanta acestei prevederi rezida si din faptul ca in sectoarele cogenerare şi regenerabile, 

acquis-ul comunitar permite (pentru cogenerare) şi cere (pentru regenerabile) asigurarea 

accesului prioritar al energiei electrice pe piata de energie si asigura totodata scheme de 

sprijin a acestor modaliati de producere a energiei electrice, ceea ce reprezintă cea mai bună 

garanţie ce poate fi acordată investitorilor. De asemenea, in hotarire se preciezaza ca 

eficienţa energetică la producere  impune eforturi suplimentare pentru a mări substanţial 

implementarea cogenerării de înaltă eficienţă / termoficării centralizate. Cogenerarea de 

înaltă eficiență și termoficarea centralizată dețin un potențial semnificativ de economisire a 

energiei primare care trebuie valorificat.Ca urmare trebuie sa se realizeze o evaluare 

cuprinzătoare a potențialului cogenerării de înaltă eficiență / termoficării centralizate la 

nivelul orasului. 

Incalzirea individuala, aparent mai avantajoasa in comparatie cu incalzirea centralizata, are 

un dezavantaj major deoarece produce poluare la mica inaltime, oxizii de azot fiind deosebit 

de nocivi pentru sanatatea populatiei. In cazul cogenerarii / termoficarii centralizate se pot 

implementa instalatii BAT (cele mai bune tehnici disponibile), astfel incat se poate obtine 

atat cresterea eficientei energetice si ca urmare reducerea consumului de resurse fosile (gaze 

naturale), cat si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Reducerea emisilor se obtine  

ca urmare a reducerii consumului de combustibil, dar si ca urmare a tehnologiei de ardere, 

care la aceasta data permite obtinerea de  emisii de oxizi de azot (NOx) sub 100 mg/Nmc de 

gaze arse uscate cu un continut de oxigen (O2) de 3%. Din punct de vedere al emisiilor 

rezultate din ardere, o diferenta semnificativa intre centralele individuale si sistemul 

centralizat este aceea ca sursele individuale au functionare intermitenta cu opriri si porniri 

repetate in timpul carora, dar in mod deosebit in timpul pornirii nivelul de emisii este 

ridicat, ori in cazul cogenerarii / termoficarii centralizate functionarea este continua iar 

consumatorii prin intermediul elementelor de reglaj pot consuma atat cat doresc pentru a-si 

asigura confortul dorit si necesar pentru sanatate. 

Uniunea Europena prin Directiva  27/2012/UE impune evaluarea  potențialului de punere în 

aplicare a cogenerării de înaltă eficiență care presupune producerea combinata in aceiasi 

instalatie atit a energie electrice cit si a energiei termice, obtinindu-se economii de 

combustibil ars de minim 10% comparativ cu producerea separata a energie electrice si 

termice. Acest fapt este deosebit de important in conditiile in care Republica Moldova este 

dependenta de gazele de import si in general are resurse energetice fosile foarte limitate si 

totodata are nevoie de surse de producere a energiei electrice pentru reducerea importului. 

Implementarea producerii  energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta 

contribuie indirect la cresterea nr. de locuri de munca. Aceasta solutie de alimentare cu 

caldura prin producerea in cogenerare de inalta eficienta reprezinta calea prin care se pot 

obtine cele mai mari economii de energie primara(10-20%) si ca urmare de reducere a 

emisiilor. 

Programul local privind masurile si mecanismele  de crestere a eficientei energetice, cadrul 

juridic si posibiliatile de finantare trebuie pus la dispozitie pe scara larga si in mod activ 

tuturor factorilor care sunt implicati in realizarea programului cum ar fi consumatorii, 

constructorii, arhitecții, inginerii, auditorii de mediu, auditori energetici, montori instalatii 
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aferente constructiilor, astfel cum sunt definiti de Directiva 2010/31/UE. Foarte importanta 

este atragerea institutiilor financiare internationale si a bancilor pentru finantarea realizarii 

masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute in program, in conditiile in care 

fondul national pentru cresterea eficientei energetice este insuficient pentru finantarea 

tuturor masurilor la nivel national.Pentru succesul oricarei actiuni de crestere a eficientei 

energetice este necesara informarea si constientizarea populatiei care este depozitarul celei 

mai mari rezerve de conservare si reducere a consumului de energie in general si de energie 

termica in special. Ţintele naţionale energetice ale Republicii Moldova pentru anul 2020, 

sunt stabilite si in Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” şi Programul Naţional 

pentru Eficienţă Energetică 2011-2020, care au in  vedere angajamentele asumate de 

Republica Moldova prin aderarea la Tratatul Comunităţii Energetice. Dintre tintele mai 

importante ale  Republicii Moldova in domeniul eficientei energetice se inscriu urmatoarele:  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (comparativ cu 1990) cu 25% în 2020; 

 reducerea consumului de energie în clădiri cu 20% în 2020; 

 ponderea clădirilor publice renovate de 10% în 2020 

In asigurarea cu caldura a orasului prin strategia care este necesar a se realiza se va analiza 

si posibilitatea utilizarii de resurse regenerabile cum ar fi biomasa si deseurile. 

Hotarirea Guvernului 833/2010 cu privire la Programul National pentru Eficiente Energetica 

2011-2020, elaborat în vederea implementării prevederilor Legii nr.142/2010 cu privire la 

eficienţa energetică, Legii energiei regenerabile nr.160-XVI/2007 2007 şi Legii nr.117-

XVIII/2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii 

Energetice, impune elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor 

proprii de eficienţă energetică la fiecare trei ani, precum si a planurilor proprii de alimentare 

cu energie termică;  

Hortarirea stabileste ca  masura pentru cresterea eficientei energetice promovarea 

cogenerării pe baza cererii utile de caldura. 

Programul pe termen scurt este necesar pentru cresterea eficientei celor 4 centrale termice 

existente in orasul Floresti, care alimenteaza institutii  culturale si scoli. Aceste centrale sunt 

supradimensinate fata de consumul pe care trebuie sa-l asigure in prezent, astfel costurile de 

productie sunt ridicate. Pentru reducerea costurilor se impune cresterea eficientei centralelor  

prin racordarea la aceste centrale si a unor consumatori rezidentiali amplasati in vecinatatea 

centralelor. Astfel reducerea cheltuielilor pentru caldura la instituiile publice racordate in 

prezent la aceste centrale termice va conduce la disponibilizarea fondurilor necesare 

autoritatii publice locale pentru implementarea masurilor de crestere a eficientei eneregtice a 

scolilor (liceelor) racordate in prezent si astfel reducerea consumului de caldura cu circa 

25% va conduce la cresterea diponibilului in centrale pentru racordarea si a altor 

consumatori. Eficienta maxima, cu emisii minime  de emisii si deci costurile minime in 

centralele existente nu se pot obtine decat la sarcina maxima pentru care au fost 

dimensionate centralele. Acest lucru ar reprezenta un prim pas pentru alimentarea cu caldura 

in conditii de eficienta maxima si emisii de noxe reduse. 
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2 Obiective, masuri si actiuni de imbunatatire a 
activitatii 

 

In cadrul acestui capitol sunt sintetizate de catre Consultant obiectivele si masurile care ar 

trebui implementate de catre autoritatea publica locala (APL) pentru dezvoltarea sistemului 

centralizat de termoficare bazat pe cererea utila de caldura. 

Definirea strategiei de dezvolare a serviciului de alimentare centralizata cu caldura are la 

baza  3 directii de actiune: 

 Management strategic; 

 Management tehnic si operational; 

 Management orgazitional 

In continuare sunt prezentate directiile si obiectivele ce trebuie intreprinse pe termen scurt, 

mediu si lung  pentru dezvolatarea  sistemului de termoficare in orasul Floresti. 

 

Tabel 1: Directii si obiective de dezvoltare si imbunatatire a serviciului de termoficare 

Directii Obiective 

M
a
n

a
g
em

en
t 

st
ra

te
g
ic

 

Obiectiv 1.1: Adaptarea si dezvoltarea cadrului legal secundar si organizatoric in 

vederea indeplinirii cerintelor nationale privind implementarea cresterii eficientei 

energetice, scheme de sprijin a energiei produse in cogenerare si din resurse 

regenerabile. 

Obiectiv 1.2: Creerea bazei legale pentru delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu caldura, pe baze concurentiale. 

Obiectiv 1.3: Intarirea capacitatilor institutionale in domeniul serviciului de 

alimentare cu caldura 

Obiectiv 1.4: Intocmirea planului pe termen mediu si lung de crestere a eficientei 

energetice a cladirilor din oras. 

Obiectiv 1.5: Intocmirea strategiei/planului pe termen mediu si lung  privind 

alimentarea cu caldura a cladirilor din oras pe baza consumului util ce va rezulta 

din planul de crestere a eficintei energetice a cladirilor. 

Obiectiv 1.6: Intocmirea master plan privind extinderea sistemului de alimentare 

cu caldura in oras. Inventariere potential cogenerare de inalta eficienta. 

M
a
n

a
g
em

en
t 

te
h

n
ic

 s
i 

o
p

er
a
ti

o
n

a
l 

Obiectiv 2.1: Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu caldura aferente celor 4 

centrale existente prin racordarea de noi consumatori pana la limita capacitatii 

nominale a centralelor. 

Obiectiv 2.2: Realizarea unui dispecerat pentru exploatarea celor 4 centrale 

termice existente in vederea reducerii numarului de personal pentru exploatare. 

Obiectiv 2.3: Promovarea planurilor intocmite conform obiective 1.5 si 1.6  catre 

institutii finantatoare, banci, investitori privati in vederea finantarii investitilor 

prioritare ce rezulta din planul pentru cresterea eficientei energetice si extinedera 

sistemului centralizat de alimentare cu caldura. 

Obiectiv 2.4: Dezvoltarea sistemului de alimentare cu caldura  la nivelul orasului. 
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Directii Obiective 
M

a
n

a
g
em

en
t 

o
rg

a
n

iz
a
ti

o
n

a
l 

Obiectiv 3.1: Asigurarea de personal  la Intreprinderea  de Retele Termice bine 

pregatit profesional 

Obiectiv 3.2: Pregatirea unui grup de salariati APL si Intreprindere de Retele 

Termice in domeniul eficientei energetice, auditori energetici si management de 

proiecte; pregatire si derulare proiecte cu finantare europeana. 

Obiectiv 3.3: Perfectionarea procesului de management operational 

Obiectiv 3.4: Promovarea unor sisteme de informare, constientizare si motivare a 

locuitorilor pentru conservare si reducerea consumului de caldura si  avantajele 

termoficarii centralizate, efectele pozitive asupra mediului. Diversificarea 

canalelor si mijloacelor de relationare cu locuitorii orasului. 

 

Extinderea si modernizarea activitatii serviciului de alimentare cu caldura este unul  

complex si presupune cooperarea APL  cu ceilalti factori de la nivel regional si national 

implicati in cresterea eficientei energetice si dezvolatrea capacitatii de producere a energiei 

in cogenerare si resurse regenerabile si necesita suport financiar extern atat pentru asistenta 

tehnica, cat si pentru implementarea programelor investitionale specifice pentru cresterea 

eficientei energetice a cladirilor si dezvoltarea cogenerarii inalt eficiente / termoficarii 

centralizate.  

Masurile si actiunile cuprinse in PIS orienteaza eforturile si resursele (atat cele proprii, cat si 

cele atrase din exterior) pe termen scurt, mediu si lung. Existenta unui plan de dezvoltare pe 

termen mediu si/sau lung pot contribui esential la cresterea capacitatii APL si a 

Intreprinderii de Retele Termice de a atrage resurse externe pentru implementarea masurilor 

de crestere a eficientei energetice si dezvoltare a termoficarii in orasul Floresti. 

In cadrul PIS au fost propuse mai multe activitati si masuri in vederea atingerii obiectivelor 

mai sus mentionate, dar indeplinirea acestora trebuie facilitata de crearea / imbunatatire a 

unui cadru legislativ care sa vizeze urmatoarele aspecte: 

 definirea conditiilor de delegare a serviciului de alimentare cu caldura – pentru 

operatorul serviciului, Intreprinderea de Retele Termice nu sunt stabilite  conditiile 

prestarii serviciului. In acest context, se impune stabilirea conditiilor delegarii catre 

operator si documentele care stau la baza raporturilor juridice dintre operator si APL, cat 

si dintre operator si beneficiarii actuali si viitori ai serviciului. Se impune reglementarea 

clara a conditiilor de concesionare a serviciului pe principii concurentiale tinind seama 

de efortul pe care trebuie sa-l intreprinda impreuna cu APL pentru dezvolarea sistemului 

de termoficare in conditii de eficienta si suportabiliatte pentru populatie(consumatori), 

stabilirea clara a indicatorilor de performanta pentru operatorul caruia i se concesioneaza 

serviciului, regimul de sanctiuni in  cazul neindeplinirii indicatorilor de performanta de 

catre operator. 

 stabilirea si punerea in aplicare a schemelor de sprijin pentru dezvoltarea surselor de 

producere a energiei in cogenerare si din resurse regenerabile. 

 stabilirea clara si transparenta a principiilor, criteriilor si indicatorilor care vor sta la 

baza finantarii din fondul de eficienta eneregtica a proiectelor; 
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 stabilirea conditiilor de acces pe piata a energiei electrice produse in cogenerare in 

conditiile angajamentelor legale ale Republicii Moldova de deschidere treptata a pietei 

de  energie electrica; statutul autoproducatorilor in cadrul schemelor de sprijin pentru 

cogenerare de inalta eficienta si a producerii din resurse regenerabile. 

Datorita insuficientei fondurilor interne pentru implemenatrea masurilor propuse/ realizarea 

investitilor, in cadrul PIS nu s-au stabilit termene calendaristice, ci au fost  estimate  durate 

de implementare. Termenul maxim recomandat pentru implementarea masurilor de 

imbunatatire a activitatii celor 4 centrale termice existente este de 1-2 ani, iar pentru 

cresterea zonei de deservire a acestora (racordarea de noi consumatori), durata este de 3 ani. 

Pentru programul pe termen mediu si lung legat de implementarea masurilor de crestere a 

eficientei eneregtice a cladirilor si a celor pentru realizarea sistemului centralizat de 

alimentare cu caldura, termenul este  esalonat pe o perioada de 5-15 ani.  

Pentru ca implementarea PIS să conducă la efectele prevăzute, monitorizarea trebuie să se 

desfăşoare simultan cu implementarea masurilor. Monitorizarea are nu numai rolul de 

supraveghere a modului de punere în practică a acţiunilor şi de înregistrare a efectelor, ci şi 

de corectare şi de adaptare a acţiunilor pe parcursul implementării. Totodată, pentru ca 

monitorizarea să poată asigura feed-back-ul în relaţia sa cu implementarea, trebuie să 

permită evaluarea constantă a rezultatelor implementării. Corelarea rezultatelor 

implementării cu efectele prevăzute ale acesteia şi  cu modificările generate de evolutia 

demografica, dezvoltării socio-economice a regiunii si orasului Floresti , cele aduse de noile 

tehnologii, impun ca PIS sa fie revizuita periodic (perioada recomandata este de 3 ani). 

Supravegherea si monitorizarea implementarii activitatilor stipulate in PIS ii revin pentru 

inceput APL iar pe masura extinderii sistemului de termoficare si imbunatatirea 

organizatorica a Intreprinderii de Retele Termice, supravegherea se va face de catre acest 

operator si compartimentul specializat al APL. 

In continuare sunt prezentate masurile si actiunile propuse pentru imbunatatirea eficientei 

energetice si in domeniul termoficarii ( serviciului  de alimentare cu caldura), orientate pe 

cele 3 directii de dezvoltare identificate: 

 

 

 

 



Plan de Îmbunătățire a Serviciilor de Termoficare   Intreprinderea Municipala „RETELE TERMICE” FLORESTI 

 

 

              
12 

2.1 Management strategic  

Masuri/ Actiuni Rezultat Efecte asteptate 
Durata de 

implementare 
Preconditii 

Obiectiv 1.1: Adaptarea si dezvoltarea cadrului legal secundar si organizatoric in vederea indeplinirii cerintelor nationale privind implementarea cresterii 
eficientei energetice, scheme de sprijin a energiei produse in cogenerare si din resurse regenerabile 

Elaborarea / adaptarea 

reglementarilor legale si a 

reglementarilor secundare 

privind promovarea energiei 

in cogenerare si din resurse 

regenerabile 

Reglementari 

elaborate si 

aprobate 

Crearea cadrului legal pentru 

stimularea dezvoltarii producerii 

energiei in cogenerare si din resurse 

energetice. Se creeaza astfel garantii 

pentru investitori. 

Cresterea eficientei de aplicare a 

legislatiei in domeniul  cogenerarii. 

18 - 24 luni 

 

Elaborare/ Actualizare 

scheme de sprijin pentru 

energia in cogeneare si din 

resurse regenaribile. 

Reglementari 

legale si 

secundare 

aprobate 

Stabilirea modului de sprijinire a 

energiei in cogenerare de inalta 

eficienta si din resurse regenerabile pe 

perioada recuperarii investitiei. 

8 - 12 luni 

 

Obiectiv 1.2: Creerea bazei legale pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu caldura 

Revizuirea actelor in baza 

carora se transmit in 

gestiunea operatorului 

serviciul, bunuri de utilitate. 

Acte de 

transmitere in 

gestiune a 

bunurilor 

revizuite si 

imbunatatite 

Gestionarea corecta a activelor primite 

in folosinta 
6-9 luni 

 

Semnarea unui contract de 

gestiune pe baza de 

performanta intre APL si 

operatorul caruia i se 

incredinteaza gestionarea 

serviciilui de alimentare cu 

Contract de 

gestiune incheiat 

intre APL si 

operator 

Definirea conditiilor de desfasurare a 

activitatilor specifice serviciului de 

alimentare cu caldura si indicatori de 

performanta. 

Monitorizarea indeplinirii clauzelor 

contractuale si a indicatorilor de 

9 -12 luni 
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Masuri/ Actiuni Rezultat Efecte asteptate 
Durata de 

implementare 
Preconditii 

caldura performanta. 

Obiectiv 1.3 Intarirea capacitatilor institutionale in domeniul serviciului de alimentare cu caldura 

Revizuirea continutului 

Statutului operarului 

întreprindere de stat care 

gestioneaza serviciului de 

alimentare cu caldura in 

vederea clarificariii 

prevederilor exhaustive 

referitoare la independenta 

patrimoniala, financiara si 

manageriala 

Statut redactat 

aprobat 

Corespunderea continutului Statutului, 

exigentelor unui act constitutiv al 

entitatii juridice 

3 - 6 luni 

 Stabilirea modului de organizare al 

activitatii sezonier sau continuu si 

actualizarea statutului in functie de aceasta 

strategie 

Obiectiv 1.4:  Intocmirea planului pe termen mediu si lung de crestere a eficientei energetice a cladirilor 

Intocmirea planului pe 

termen mediu si lung de 

crestere a eficientei 

energetice a cladirilor 

 

Plan /program 

cresterea 

eficientei 

energetice a 

cladirilor 

Document care va sta la baza studiilor 

de fezabilitate , baza a obtinerii 

finantarii si baza a dimensionarii 

sistemului de termoficare.  

Etapizarea lucrarilor pentru eficienta 

maxima a sumelor investite. 

12-24 luni 

 Intocmirea planului, tinand seama de 

prevederile legale si de programul regiunii 

de dezvoltare Nord 
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2.2 Management operational si tehnic 

Masuri/ Actiuni Rezultat Efecte asteptate 
Durata de 

implementare 
Preconditii 

Obiectiv 2.1 : Dezvolatrea sistemelor de alimentare cu caldura aferente celor 4 centrale termice existente prin racordarea de noi consumatori pana la 
limita capacitatii nominale a centralelor 

Extinderea / sistemelor de 

termoficare alimentate din  

cele 4 centrale termice 

existente. 

Cresterea 

consumului la 

nivelul capacitatii 

centralelor  

Asigurarea cresterii eficientei 

energetice a centralelor si reducerea 

costurilor de productie. 

18-36 luni 

 Corelarea cu campaniile de constientizare 

a consumatorilor privind eficienta mai 

ridicata a sistemului de incalzire 

centralizat; 

Obiectiv 2.2: Realizarea unui dispecerat pentru exploatarea celor 4 centrale termice existente in vederea reducerii numarului de personal pentru 
exploatare 

Instalarea echipamentelor 

necesare conducerii 

centralelor termice de la 

distanta. 

Realizare dispecerat 

exploatare centrale 

termice existente 

Reducera nr. de personal de exploatare 

al centralelor 
9-21 luni 

 Realizarea unui mini-studiu de fezabilitate 

pentru investitie; 

 Gasirea donorilor care vor fi dispusi sa 

finanteze investitia; 

Modificare structura 

organizatorica a 

Intreprinderii de Retele 

Termice 

Organigarama 

societatii adaptata 

noilor posibilitati de 

conducere a 

centralelor 

Utilizarea optima personalului 

Personalul poate fi folosit pentru 

asigurarea lucrailor de intretinere si 

mentenanta. 

9-21 luni  

Obiectiv 2.3: Promovarea planurilor intocmite conform obiective 1.4 catre institutii finantatoare, banci, investitori privati in vederea finantarii investitilor 
prioritare ce rezulta din planul pentru cresterea eficientei energetice 

Prezentarea stategiilor 

institutiilor ce ar putea 

finanta lucrarile. 

Identificarea 

posibililor 

finantatori in 

eficienta energetica 

Implicarea institutiilor in finantarea 

lucrarilor 
12-36 luni 

 Existenta unor proiecte nationale pentru 

finantarea investitiilor in eficienta 

energetica;  
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2.3 Management organizational 

Masuri/ Actiuni Rezultat Efecte asteptate 
Durata de 

implementare 
Preconditii 

Obiectiv 3.1: Asigurarea de personal  la operator(Intreprinderea  de Retele Termice) bine pregatit profesional 

Elaborarea Politicii de 

personal a Intreprinderii de 

ReteleTermice 

 

Politica de 

personal elaborata 

si aprobata 

Cresterea gradului de pregatire al 

personalului in vederea cresterii 

eficientei muncii 

Asigurarea transparentei procesului de 

recrutare si selectie 

Cresterea nivelului de integritate, 

toleranta, corectitudine, angajament si 

devotament fata de Intreprindere 

Continuu  

Elaborarea Planului anual de 

instruire al angajatilor 

Intreprinderii de Retele 

Termice 

Plan anual de 

instruire elaborat,  

aprobat si 

implementat 

Personal suficient si calificat pentru 

operarea sistemului de termoficare si 

dezvolatrea acestuia 

6 – 18  luni  

Obiectiv 3.2: Pregatirea unui grup de salariati APL si operator(Intreprinderea de Retele Termice) in domeniul eficientei energetice, auditori 

energetici si management de proiecte; pregatire si derulare proiecte cu finantare europeana 

Organizarea unui grup de 

lucru comun APL si 

Intreprinderea de retele 

termice  

Stabilirea 

grupului si a 

domeniiilor de 

pregatire 

Personal pregatit care sa formeze 

unitatea de management si 

implementare a proiectelor 

12-36 luni  

Pregatirea grupului de lucru 

in implemenatarea si 

monitorizarea proiectelor 

Cresterea si 

diversificarea 

nivelului de 

cunostinte 

Personal pregatit pentru verificare 

audituri energetice,verificare proiecte, 

implemenatre proceduri de contractare, 

urmarire si monitorizare lucrari de 

investiti ce se vor promova, sisteme de 

management de calitate si mediu 

12-36 luni  
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sanatate si securitatea muncii. 

Obiectiv 3.3:  Perfectionarea procesului de management operational 

Dezvoltarea sistemelor de 

management certificate la 

nivelul operatorului caruia i 

se incredinteaza gestiunea 

servicului de alimentare cu 

caldura 

Dezvoltarea si 

introducerea 

sistemelor de 

management 

certificate 

Cresterea nivelului calitativ al 

serviciilor prestate 

Functionarea in conformitate cu 

legislatia in domeniu si angajamentul 

managementului  pentru protejarea 

factorilor de mediu, sanatate si 

securitatea muncii 

12-24 luni  

Obiectiv 3.4:  Promovarea unor sisteme de informare, constientizare si motivare a locuitorilor pentru conservare si reducerea consumului de caldura 

si  avantajele termoficarii centralizate, efectele pozitive asupra mediului Diversificarea canalelor si mijloacelor de relationare cu locuitorii orasului 

Organizarea si sustinerea de 

campanii de informare si 

constientizare in domeniul 

eficientei energetice si 

avantajele termoficarii 

Constientizarea 

factorilor de 

decizie si a 

populatiei 

Cresterea comunicarii intre toti factorii 

implicati 

Minimizarea impactului asupra 

mediului si sanatatii umane in ceea ce 

priveste emisiile de gaze 

Sporirea increderii populatiei in 

serviciul de alimentare cu caldura in 

sistem centralizat sau siteme zonele 

functie de solutia optima de asigurare 

cu caldura. 

Proces 

continuu 
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2.4 Management financiar 

Masuri/ Actiuni Rezultat Efecte asteptate 
Durata de 

implementare 
Preconditii 

Obiectiv 4.1: Imbunatatirea sistemului de evidenta contabila 

Externalizarea serviciului de 

contabilitate 

Independenta 

in evidenta 

contabila 

Minimizarea costurilor cu activitatea de 

contabilitate tinand cont de sezonalitate 

activitatii 

6 luni  Existenta unor firme locale care sa ofere 

servicii de contabilitate; 

Obiectiv 4.2: Elaborarea, aplicarea si monitorizarea tarifului 

Elaborarea politicii tarifare pe 

termen mediu pornind de la 

un tarif curent fundamentat 

economic  

Politica tarifara 

elaborata si 

aprobata de 

Consiliul 

orasenesc 

Planificare sustenabila a activitatii 

Intreprinderii pe perioada medie 

 

Siguranta disponibilitatii resurselor 

financiare viitoare pentru asigurarea 

sustenabilitatii sistemului 

9 luni  Proiectarea tarifelor pe o perioada de 3-5 

ani conform unei formule agreate; 

 Actualizarea periodica a tarifului cu 

respectarea strategiei de tarifare 

 Verificarea anuala a acoperirii costurilor in 

conditii reale fata de cele prognozate in 

cadrul strategiei tarifare 
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3 RESURSE FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA 
PLANULUI DE IMBUNATATIRE A SERVICIULUI 

 

Pentru actiunile a caror implementare prezinta implicatii financiare a fost estimat un buget 

aproximativ, care este prezentat in cele ce urmeaza.  

Bugetul de implementare a fost estimat doar pentru masurile si actiunile care solicita resurse 

financiare necesare imbunatatirii imediate a serviciului de alimentare cu caldura si cele 

pregatitore investitilor strategice si care pot fi asigurate in principal cu suport local si extern.  

Pentru actiunile privind implementarea investitiilor startegice, cu implicatii financiare mari, 

evaluarea detaliata a fezabilitatii/sustenabilitatii financiare si a consecintelor tarifare pentru 

implementarea trebuie abordate in cadrul unor studii separate care sa prevada evaluari 

tehnice detaliate ale sistemului si anume strategiile si master planul la care s-a facut referire 

in capitolul anterior. Pentru implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice a 

cladirilor exista o estimare generala in cadrul strategiei regionale, dar aceasta trebuie 

aprofundata in functie de tipul, dimensiunile, materiale de constructii utilizate, etc, concerte 

ale cladirilor si nu dupa indici specifici pe suprafata construcita.  

In aceste conditii, sumele prezentate au mai mult un caracter orientativ, avand rolul de a crea 

o idee generala asupra implicatiilor financiare pentru masurile propuse. In cazul aprobarii 

spre implementarea integrala sau partiala a planului de masuri, pentru fiecare masura este 

necesara evaluarea  in cadrul studiilor precizate in plan. 
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Tabel 2: Buget estimativ pentru implementarea PIS 

Masuri/activitati UM Cantititate 
Cost unitar 

(euro) 

Cost total 

(euro) 

Sursa de finanatre 

posibila 

1. Implementare dispecerat supraveghere si conducere celor 4 centrale termice existente 

1.1 Implementare echipamente Buc. 1 11.000 11.000 
APL 

Granturi 

Total 1    11.000  

2.Formare si pregatire grup de lucru in domeniul eficientei energetice si implementare proiecte in sistem alimenatre cu caldura 

2.1 Pregatire personal din grup Nr.instruiri 5 600 3.000 
APL 

Donori 

Total 2    3.000  

3.Extinderea serviciilor furnizate catre alti clienti 

3.1 Extinderea / sistemelor de 

termoficare alimentate din  cele 4 

centrale termice existente prin 

conectarea altor consumatori din 

zona 

Trebuie analizate individual si stabilite costurile si fezabilitatea. 
APL 

Donori 

3.2 Furnizarea de servicii de 

operare si intretinere a serviciilor 

de termoficare din alte sate si 

orase din Raionul Floresti 

Identificarea localitatilor la care se pot furniza astfel de servicii. 

Nu implica costuri suplimentare. 

Total 3      

4. Asistenta tehnica si consultativa pentru intarirea capacitatii institutionale a APL si operator 

4.1 AT pentru pregatirea 

Strategiei /studiu de 

prefezabilitate pentru 

implementare masuri de crestere 

eficienta energetica cladiri 

Nr. 1 20.000 20.000 

Donatori externi 

Proiecte de 

asistenţă tehnică 

(AT) 

Fond efcienta 

energetica 
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Masuri/activitati UM Cantititate 
Cost unitar 

(euro) 

Cost total 

(euro) 

Sursa de finanatre 

posibila 

Buget regional 

Buget local 

Total 4    20.000  

4. Dezvoltarea sistemelor de management certificate la nivelul intreprinderii 

Implemenetare ISO 9001 Buc. 1 1.000 1.000 
Donatori externi 

Proiecte de AT 
Implemenetare ISO 14001 Buc. 1 1.500 1.500 

Implemenetare OHS 18001 Buc. 1 1.500 1.500 

TOTAL 4    4.000  

5. Perfecționarea procesului de management financiar 

Imbunatatirea sistemului de 

evidenta contabila prin 

externalizarea serviciilor 

Procesul de selectie nu implica costuri. Costurile cu serviciul ar trebui sa fie egale sau mai mici decat costurile cu 

un angajat permanent. 

Elaborarea, aplicarea si 

monitorizarea tarifului: stabilirea 

unei strategii tarifare pe termen 

mediu (3-5 ani) 

Studiu 1 1.000 1.000 
APL 

Donori 

TOTAL 5      

TOTAL    39.000  
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