
Proiect-pilot 

”Sporirea capacității de 

generare a energiei electrice 

prin instalarea unor 

echipamente noi bazate pe 

cogenerare de înaltă eficiență 

în cadrul întreprinderii 

Termoelectrica S.A.”

Prezentatori: Vitalie Mîța, Ștefan Pandelea

Chişinău 

23 mai 2016



38%

62%

Consumul final de gaze naturale al 
Republicii Moldova în anul 2015

„Termoelectrica” S.A.

Alți consumatori

16%

84%

Energia electrică livrată în 

Sistemul Energetic Național în 

anul 2015

„Termoelectrica” 

S.A.

Alte surse

Rolul „Termoelectrica” S.A. pe piața  

energetică a Republicii Moldova

Termoelectrica S.A. asigură cu energie 

termică și apă caldă menajeră 7240 obiecte 

ale fondului locativ, de menire socială și 

agenți economici din mun. Chișinău

însumând în anul 2015 un consum de 

1 303 mii Gcal.

sau 352 288 mii m cubi

662 275 MWh



Capacitățile principale de generare 

utilizate în SACET mun. Chișinău

3 instalații de cogenerare 

(cazan cu abur+turbină cu abur):

•Puterea electrică sumară 240 MW,

•Puterea termică sumară 540 Gcal/h,

•Vârsta cca 40 ani,

•Timp de funcționare cca 200 mii ore fiecare.  

6 instalații de producere a energiei termice (cazan 

de apă fierbinte):

•Puterea termică sumară 480 Gcal/h,

•Vârsta 30-40 ani.

+19 centrale termice suburbane cu puteri termice până la 2 Gcal/h 

conectate la sisteme de distribuție individuale

Locația CET

Locația CT-Vest și CT-Sud



Economiile de combustibil  

primar prin utilizarea 

cogenerării în comparație cu 

producerea separată a 

energiei electrice și termice 

ating valori de 35%.

Cogenerarea ca oportunitate

Sursa: http://www.cogeneurope.eu/knowledge-centre_36.html

http://www.cogeneurope.eu/knowledge-centre_36.html


Cogenerarea ca oportunitate

76%

24%

Energie termică livrată la SACET în anul 

2015

Produsă în instalațiile 

de cogenerare

Produsă în cazane de

apă fierbinte

70%

30%

Energia electrică livrată de Termoelectrica S.A. în 

Sistemul Energetic Național în anul 2015

Produsă în cogenerare

Produsă în condensație



Deficiențele exploatării instalațiilor 

de generare în perioada de vară
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Gradul de acoperire a sarcinii termice de către sursele de 
generare în anul 2015

Suburbii

CT-Sud
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CET



Deficiențele exploatării instalațiilor 

de generare în perioada de vară

•Utilaj supradimensionat

•Manevrabilitate scăzută

•Eficiența global scăzută în regimul de vară, < 60% 
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Premizele de sporire a capacității de 

generare

 Uzura fizică și morală a echipamentelor existente: majoritatea echipamentelor au durata de viaţă 

aproape de limita maximă, iar reabilitarea lor nu se justifică economic.

 Actualele instalaţii la Sursa-1, CT –Vest și CT-Sud sunt realizate după standarde vechi şi prezintă un 

grad înalt de supradimensionare, ceea ce implică reevaluarea necesarului de căldura pentru 

reabilitarea SACET, pentru o dimensionare corecta si evitarea investiţiilor suplimentare.

 Necesitatea soluționării deficienței exploatării instalațiilor existente în perioada aprilie – septembrie. 

 Necesitatea de mărire a volumului de agent termic și energie electrică produsă prin cogenerare de 

înaltă eficiență.

 Necesitatea sporirii volumului de  energie electrică produsă la nivel local cu micșorarea importului.

 Necesitatea sporirii calității serviciilor oferite prin eliminarea perioadei de  stopare a livrării ACM în 

mun. Chișinău.

 Necesitatea asigurării consumului propriu de energie electrică la nivelul de 100% a CT-Vest și CT-

Sud.

 Necesitatea măririi fiabilității asigurării cu agent termic a mun. Chișinău prin decentralizarea surselor 

de generare.



 Majorarea eficienței globale a utilizării combustibilului

 Micșorarea emisiilor de CO2 la nivel global prin utilizarea instalațiilor de cogenerare de 

înaltă eficiență

 Mărirea volumului de energie termică și electrică produsă prin cogenerare de înaltă 

eficiență

 Excluderea definitivă a perioadei de stopare a livrării agentului termic în SACET mun. 

Chișinău

 Diminuarea pierderilor economice legate de ineficiența tehnologică de exploatare a 

unităților existente în decursul sezonului de vară

 Sporirea securității aprovizionării cu energie termică a consumatorilor

Obiectivele proiectului



Proiectul-pilot presupune următoarele acțiuni:

• 1. Introducerea în circuitul tehnologic a unei noi instalații bazate pe 
cogenerare de înaltă eficiență cu puterea de 33-40 MW de tipul 
Turbină cu gaze (TG) Turbină cu abur (TA) ciclu mixt cu localizarea 
Sursa-1.

• 2. Transformarea CT-Vest în CET-Vest prin instalarea unităților de 
producere prin cogenerare de înaltă eficiență cu puterea totală de 12-
12,9 MW de tipul MAI (3 x 4-4,3 MW).

• 3. Transformarea CT-Sud în CET-Sud prin instalarea unităților de 
producere prin cogenerare de înaltă eficiență cu puterea totală de 8-
8,6 MW de tipul MAI (2 x 4-4,3 MW).

• 4. Scoaterea din circuitul tehnologic în perioada de vară (aprilie-
septembrie) a unităților de producere existente la Sursa-1 (Cet-2). 

Soluții propuse spre implementare



Soluții propuse spre implementare

Instalație cu puterea de 

33 - 40 MW

TG TA ciclu mixt

Localizare: Sursa-1

3 Instalații

cu puterea totală de 

12-12,9 MW

(3 x 4-4,3 MW)

pe baza de motor cu 

ardere internă, 

combustibil – gaz.

Localizare: CT-Vest

2 instalații cu 

puterea totală de 8-

8,6 MW

(2 x 4-4,3 MW)

pe baza de motor cu 

ardere internă, 

combustibil – gaz.

Localizare: CT -Sud

Sarcina termică –

8 Gcal/h

Sarcină termică 

– 40 Gcal/h

Sarcină termică 

– 11 Gcal/h



Dimensionarea instalaţiei de cogenerare

pe bază de TG TA ciclu mixt se va

efectua în baza sarcinii termice de vară,

care este de aproximativ 40 Gcal/h. Tmax

se estimează la cca 8000 h/an cu

exploatarea la cca 80% din puterea

nominală.
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Introducerea în circuitul tehnologic a unei noi instalații de 

capacitate mare bazată pe cogenerare de înaltă eficiență cu puterea 

de 33-40 MW de tipul TG TA ciclu mixt cu localizarea Sursa-1 (Cet-2).



Transformarea CT-Vest în CET-Vest prin instalarea unităților de 

producere prin cogenerare de înaltă eficiență de capacitate medie 

cu puterea totală de 12-12,9 MW de tipul MAI (3 x 4-4,3 MW).

Dimensionarea instalaţiilor de 

cogenerare cu MAI se va efectua în 

baza sarcinii termice de vară, care 

este de aproximativ 11 Gcal/h. 



Transformarea CT-Vest în CET-Vest prin instalarea unităților de 

producere prin cogenerare de înaltă eficiență de capacitate medie 

cu puterea totală de 12-12,9 MW de tipul MAI (3 x 4-4,3 MW).
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Transformarea CT-Sud în CET-Sud prin instalarea unităților de 

producere prin cogenerare de înaltă eficiență cu puterea totală de 8-

8,6 MW de tipul MAI (2 x 4-4,3 MW).
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Dimensionarea instalaţiilor de cogenerare

cu MAI se va efectua în baza sarcinii

termice maxime de vară, care este de

aproximativ 8 Gcal/h.



Transformarea CT-Sud în CET-Sud prin instalarea unităților de 

producere prin cogenerare de înaltă eficiență cu puterea totală de 8-

8,6 MW de tipul MAI (2 x 4-4,3 MW).
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Analiza SWOT a proiectului

• Existenta amplasamentelor şi a 

utilităţilor;

• Existenta personalului calificat şi a 

structurilor organizatorice;

• Existenta reţelelor de transport energie 

termica;

• Existența reţelelor de transport energie 

electrică

• Existența unităților de tratare chimică a 

apei de adaos

• Existenta consumatorilor urbani 

deserviţi de sistemul de termoficare.

Benefice (puncte tari)

• Situație financiară dificilă a 

“Termoelectrica” S.A.

• Volum ridicat de investiţii

• Necesitatea de atragere a investițiilor 

din extern

• Perioade îndelungate de amortizare a 

investițiilor

• Necesitatea utilizării de personal cu 

calificare ridicată

• Necesitatea de pregătire a terenului 

pentru instalații

• Creşterea volumului de combustibil 

consumat în instalaţii

• Creşterea cheltuielilor anuale

Pun în pericol (puncte slabe)



Analiza SWOT a proiectului

• Respectarea legislaţiei naţionale şi alinierea la legislaţia 

Uniunii Europene în domeniul energiei şi protecţiei mediului;

• Siguranţa în alimentarea cu energie termică 

• Creşterea eficientei echipamentelor şi instalaţiilor din cadrul 

sistemului,

• Creşterea gradului de siguranţa in exploatare a sistemului,

• Reducerea costurilor de producere a energiei,

• Creşterea gradului de protecţie a mediului înconjurător prin 

reducerea emisiilor de gaze pe unitatea de energie produsa.

• Atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din 

domeniul infrastructurii locale;

• Promovarea măsurilor de eficienţă energetică;

• Mărirea calității serviciilor oferite prin excluderea perioadei de 

stopare a livrării ACM în perioada efectuării lucrărilor de 

mentenanță (în perioada estivală)

• Diminuarea pierderilor la transportarea agentului termic

• Mărirea volumului de energie termică și electrică produsă prin 

cogenerare de înaltă eficiență

• Decentralizarea surselor de generare cu sporirea securității 

energetice.

• Dependenţa de fluctuaţiile 

de preţ ale energiei 

electrice pe piaţă.

• Dependența de prețul de 

import a gazelor naturale

• Tarifarea neadecvată

• Micșorarea drastică a 

cererii de sarcină termică 

datorită debranșărilor în 

masă

• Descreșterea venitului 

populației  soldate cu 

imposibilitatea achitării 

consumului de agent 

termic

Benefice (oportunități)
Pun în pericol 

(amenințări)



Rezultate scontate

 Majorarea eficienței globale a utilizării combustibilului la „Termoelectrica” S.A. la 

80% media anuală

 Majorarea volumului de energie electrică produsă la nivel local cu 85 000 MWh 

anual

 Micșorarea emisiilor de CO2 cu 16 000 tone anual din reducerea consumului 

de gaze naturale

 Excluderea definitivă a perioadei de stopare a SACET mun. Chișinău

 Sporirea securității aprovizionării cu energie termică a consumatorilor.



Încheiere

• Deficiențele de exploatare a instalațiilor de generare existente în cadrul

“Termoelectrica” S.A în timpul sezonului de vară necesită implementarea

urgentă a măsurilor de mărire a eficienței globale. Evoluția tehnologică din

ultimii ani a unităților de generare a energiei indică alegerea unităților pe bază

de cogenerare de înaltă eficiență ca cea mai optimă modalitate de soluționare

a problemei date.

• Se propune efectuarea unui studiu de fezabilitate cu privire la introducerea în

circuitul tehnologic a unor noi surse moderne de producere a energiei

electrice și a agentului termic pe baza de cogenerare de înaltă eficiență.



• Implementarea proiectului propus poate duce la sporirea gradului de

securitate energetică prin decentralizarea surselor de generare cât și la

mărirea volumului de energie electrică produsă prin cogenerare în volumul

bine dimensionat cu cererea de agent termic.

• În proiectul propus se respectă condițiile de bază a principiului cogenerării

de înaltă eficiență privind rentabilitatea economică, și anume: timpul de

utilizare mai mare de 4000 h /an( în cadrul proiectului – 8000 h/an),

dimensionarea adecvată cererii de agent termic (în cadrul proiectului -

dimensionarea la acoperirea cererii de sarcină termică de vară cu

acoperirea cererii de bază și de vârf în sezonul de încălzire pe seama

utilajului existent), cât și utilizarea la cota de mai mult de 70% din puterea

nominală în decursul exploatării.



Vă mulțumim pentru atenție !

SA „TERMOELECTRICA”

MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova

Str. Meşterul Manole, 3

Tel: +373-22-38-53-59, fax: +373-22-47-21-25


