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Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. 

este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridicã, 
finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, 

si funcţioneazã în baza 

Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată și 
a Regulamentului propriu de organizare şi functionare, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 527/2013.



Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este formată din aparatul central şi agenţii
teritoriale, fără personalitate juridică, corespunzătoare zonelor de
dezvoltare regională.



 Autoritatea are drept scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel

central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

 A.N.R.S.C. este, în temeiul Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.

51/2006, autoritatea de reglementare competentă, pentru următoarele servicii

comunitare de utilităţi publice:

 alimentarea cu apă;

 canalizarea şi epurarea apelor uzate;

 colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

 producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termica în sistem

centralizat;

 salubrizarea localităţilor;

 iluminatul public;

 administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale,

precum şi altele asemenea;

 transport public local, conform competențelor acordate prin legea specială.



1. Evoluţia numărului localităţilor conectate la sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică

1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Localităţi 

existente la 

nivel naţional

2.583 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3.180 3180

Localităţi 

conectate
315 121 116 110 86 78 70 64

Localităţi 

ieşite din 

sistem
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2. Evolutia numarului de apartamente alimentate cu energie termica in sistem centralizat

APARTAMENTE

/AN 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONECTATE
1.595.175 1.550.402 1.488.293 1.412.014 1.364.354 1.328.382 1.281.122

DECONECTATE

32.582 59.035 70.432 66.112 49.288 30.884 49.932

% 2,04% 3,8% 4,7% 4,7% 3,6% 2,2% 3.9%

RECONECTATE

5.894 3.009 10.013 3.796 1.857 2.430 2682

BUCUREŞTI 569.768 569.234 567.657 566.481 565.670 564.440 563.352

- În recensământul populaţiei şi locuinţei din anul 1992 (T07_92), sunt evidenţiate

72.540 de clădiri tip bloc cu instalaţii de încălzire centrală (nr. condominii) cărora le

corespund un număr de 2.885.012 de locuinţe în care locuiesc 8.463.550 de persoane.

- La finalul anului 2015 mai sunt 1 281 122 de apartamente conectate la SACET -

reprezentând cca 44% in decursul a 23 de ani şi cca 3.600.000 de persoane deservite



2. Evolutia numarului de apartamente alimentate cu energie termica in sistem centralizat

 La nivelul anului 2015, numarul total de apartamente repartizate pe regiuni

de dezvoltare este conform graficului de mai jos:

NORD - EST

(Botosani); 95 039

SUD - EST

(Galati); 180 105

SUD

(Ploiesti); 88 482

SUD - VEST

(Slatina); 127 336VEST

(Deva); 106 760

NORD - VEST

(Bistrita); 96 389

CENTRU

(Alba Iulia); 23 659

Bucuresti; 563 352

Total apartamente racordate la sistemul centralizat 
(1.281.122)  31 dec 2015



2. Evolutia numarului de apartamente alimentate cu energie termica in sistem centralizat

Bucuresti  (563 352 apartamente )

•Grad de deservire populatie ( 2015)   =  76%

•Grad de deconectare mediu (2009-2015) = 1%

11 municipii 

•nr. apartamente conectate intre 29 000 si 81 000 

•Constanta , Drobeta Turnu Severin  si  Oradea -
grad de deservire populatie mare

• (71% , 72% si respectiv 82%) 

•Oradea - cresterea nr. de apartamente conectate 
SACET 

8 municipii

nr. apartamente conectate intre 10 000 si 23 000

Grad de deservire al  populatiei scazut – cel mai 
mare Suceava 45% 



 Principalele cauze care au condus la accentuarea fenomenului de deconectare şi respectiv 

debranşare sunt: 

- apariţia şi manifestarea caracteristică a crizei economico-financiare care a modificat

managementul şi comportamentul comercial al furnizorilor şi beneficiarilor;

- creşterea masivă a preţului resurselor energetice care au ponderea cea mai mare în preţul

căldurii furnizate, în comparaţie cu veniturile populaţiei, a determinat scăderea consumului

energetic în gospodării;

- înregistrarea de creanţe mari la debitorii beneficiari casnici, industriali şi instituţii publice,

care, la rândul lor, au determinat intrarea în incapacitate de plată a producătorilor,

furnizorilor şi a distribuitorilor locali de energie termică.

- suprapunerea pe fondul acestor condiţii a promovării marketingului agresiv al

distribuitorilor de echipamente de încălzire individuală şi tendinţa de acreditare a

concepţiei false de a considera aceste echipamente substitut al sistemelor de

alimentare centralizată cu energie termică.

- lipsa explicaţiilor, prin toate mijloacele, a urmărilor creşterii exagerate a numărului de

surse de poluare locală, cu centralele termice de apartament, asupra sănătăţii

locuitorilor din clădirile unde se folosesc sisteme individuale de încălzire.



Situatia investitiilor in SACET 

 Investiţiile realizate în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică au avut, 

o valoare mică, între anii 2009 şi 2011; cea mai mare valoare a investiţiilor, de 2.024.513 mii 

lei, s-a înregistrat în anul 2012, prin realizarea proiectului privind sistemul centralizat de 

termoficare a localităţii Beiuş din cadrul regiunii Nord – Vest, finanţat din POS Mediu. 

 În perioada 2009 – 2011, gradul de realizare al investiţiilor, analizat per ansamblu, s-a

situat doar la jumătate din nivelul planificat (52,79% - 2009, 51,69% - 2010, 53,62% - 2011).

 În anul 2014, gradul de realizare a investitiilor a înregistrat o creştere semnificativă fată

de anii precedenti , respectiv de 69,5%, iar in anul 2015 gradul de realizare a inregistrat o

mica scadere, fiind de 66,4%. Valoarea investiilor realizate in anul 2015 a fost de 171 997

mii lei.

 Din punct de vedere valoric, desi gradul de realizare a investitiilor in anul 2015 a fost

cu cca. 3% mai mic, valoarea investitiilor realizate in anul 2015 a fost mai mare fata de anul

2014 cu cca 5%



Situaţia reviziilor şi reparaţiilor planificate în 2015

- Producătorii de energie termică au obligaţia să menţină capacităţile de producţie şi

exploatarea eficientă a unităţilor de producere a energiei termice, prin urmărirea

sistematică a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea

acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a

reviziilor/reparaţiilor curente, să întocmească planuri multianuale prin care să se asigure

reabilitarea şi retehnologizarea unităţilor de producere a energiei termice, în vederea

creşterii eficienţei în exploatarea acestora, încadrării în normele naţionale privind emisiile

poluante şi a asigurării calităţii energiei termice, să realizeze numai în condiţiile stabilite de

legislaţia privind achiziţiile publice reparaţiile/reviziile/extinderile/modificările

instalaţiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se execută cu terţi.

Revizii si reparatii 

(mii lei)/an 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Planificat 72 909 74 278 79 463 88 599 70 185 69 480

Realizat 53 041 55 120 51 692 51 203 49 842 41 705

Grad de realizare

reparatii

72.75% 74.21% 65.05% 57.79% 71.02% 60.00%

Grad de realizare 

investitii

51.69% 53.62% 46% 44.57% 69.53% 66.40%



Situaţia reviziilor şi reparaţiilor planificate în 2015

 În anul 2015 au fost planificate revizii şi reparaţii în valoare de 69.480 mii lei, şi s-au

realizat, prin grija factorilor implicaţi, revizii şi reparaţii la o valoare de numai 41.705 mii lei.

Din datele prezentate se constată o evoluţie divergentă între planificarea reviziilor şi

reparaţiilor şi realizarea lor.

 Pânā in anul 2015 inclusiv , autoritățile locale au avut o preocupare mai scazută în

vederea menţinerii sau a dezvoltării sistemelor centralizate decât cea a operatorilor. Astfel,

an de an operatorii serviciului de alimentare ce energie termică în sistem centralizat au

avut un grad de realizare a planului de revizii şi reparaţii mai mare decât cel de realizare a

investiţiilor.



Situaţia reviziilor şi reparaţiilor planificate în 2015

 Din datele prezentate se constată o evoluţie divergentă între planificarea reviziilor şi

reparaţiilor şi realizarea lor. Astfel, din tabelul de mai sus şi, corespunzător, rezultă că, din

2010 până în anul 2013, valoarea planificată a reviziilor şi reparaţiilor a crescut an de an, în

timp ce valoarea şi gradul lor de realizare a descrescut an de an.
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Productia de energie termica

 Energia termică este produsă în centrale termice sub formă de abur, apă fierbinte sau apă

caldă si este destinată asigurării încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru

consumatori casnici, instituţii publice şi agenţi economici.

 Aşa cum se vede din cele prezentate mai sus, pentru obţinerea necesarului de energie 

termică se utilizează preponderent  gaze naturale şi cărbune.

 În cazul în care, gazele naturale, păcura şi cărbunii fac parte din categoria resurselor 

primare epuizabile (combustibili fosili), se are în vedere utilizarea si a altor resurse de 

energie, regenerabile (energia solară, biomasa, energia geotermală), ca sursă alternativă 

pentru producerea energiei termice.

 În anul 2015 ponderea resurselor regenerabile (biomasă, rumeguş, apă geotermală) în 

total producţie de energie termică (12.578.127,48 Gcal) în sistem centralizat este de 3,71 %. 



Productia si furnizarea de energie termica

 În anul 2015, faţă de anul 2014, se constată că s-a produs o cantitate de energie

termică sensibil apropiată 12.578.127,48 Gcal faţă de 12.626.532,68 Gcal (în anul 2014).

 Situaţia este de altfel reflectată similar şi în cantităţile de energie termică vândută:

9.050.525,90 Gcal (2014) şi 8.949.362,44 Gcal (2015).

 Cerinţa de energie termică pentru încălzire nu a scăzut aşa de mult ci cererea de acea

căldură produsă şi cumpărată pentru furnizare în sisteme centralizate. Sigur că beneficiarii

care au renunţat la astfel de sisteme şi-au asigurat necesarul de confort termic prin

sisteme alternative (sobe, centrale individuale, etc.).



Productia si furnizarea de energie termica

 În reprezentarea grafică este prezentată cantitatea de energie termică vândută repartizată

pe regiuni. Astfel, se evidenţiază faptul că în Bucureşti se furnizează 42,45 % din întreaga

cantitate de energie termică vândută la nivel naţional, următoarea regiune fiind Regiunea

Sud Est , în care se furnizează cca. 12,7% din cantitatea de energie termică vândută la

nivel naţional.

NORD - EST
(Botosani); 623 777,00; 

6,97%

SUD - EST
(Galati); 1 134 317,84; 

12,67%

SUD
(Ploiesti); 695 621,57; 

7,77%

SUD - VEST
(Slatina); 861 003,00; 

9,62%

VEST
(Deva); 825 658,94; 

9,23%

NORD - VEST
(Bistrita); 825 369,90; 

9,22%

CENTRU
(Alba Iulia); 154 
927,00; 1,73%

Bucuresti; 3 828 
687,19; 42,78%

Cantitate de energie termică vândută în 2015
(8.949.362,44) Gcal)



Productia si furnizarea de energie termica

- Datorită condiţiilor existente în sistem şi proprietăţilor infrastructurii de producere,

transport, distribuţie, a calităţii şi proprietăţilor radiatoarelor, etc. în cadrul sistemelor

centralizate de încălzire, cantitatea de energie ajunsă la utilizator este mai mică decât cea

de la sursă, diferenţa regăsindu-se în pierderi pe tot lanţul, de la sursă la beneficiar.

- Ponderea pierderilor de energie termică produsă în sistem centralizat este reprezentată

astfel - raport de: (cantitatea de energie termică produsă centralizat pe an - cantitatea de

energie termică facturată, vândută)/(cantitatea de energie termică produsă centralizat pe

an), pun în evidenţă capacitatea şi calitatea de furnizare a acesteia de către operatori, în

condiţii de eficienţă.
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Situatia tehnico-economica a serviciului 

- Condiţiile tehnice de funcţionare a instalaţiilor termice sunt caracterizate de eficienţă

redusă din cauza echipamentelor vechi, neperformante şi a uzurii mari a instalaţiilor

si funcţionarea instalaţiilor energetice sub capacităţile instalate.

- Sistemele centralizate de încălzire urbană se confruntă cu o uzură fizică şi morală

accentuată a instalaţiilor şi echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru

întreţinere, reabilitare şi modernizare, pierderi mari în transport şi distribuţie

- Eficienta acestor instalaţii a fost afectată şi de gradul mare de deconectare a

consumatorilor în unele localităţi, astfel încât consumatorii rămaşi au fost puşi în situaţia

de a plăti suplimentar pentru funcţionarea instalaţiilor într-un regim neeconomic, la sarcini

reduse faţă de cele de proiect.

- Circa 80% din grupurile termoenergetice din România au fost instalate in perioada 1970-

1980, în prezent depăşindu-şi practic durata de viaţă normată. Majoritatea capacităţilor

termoenergetice nu sunt echipate cu instalaţii performante pentru reducerea poluării. In

ultimii 10 ani au fost modernizate/retehnologizate unele centralele termoelectrice

reprezentând aproximativ 10% din puterea instalată.



Situatia tehnico-economica a serviciului 

- Gradul de îndatorare (GI) evidenţiază limita până la care operatorii îşi finanţează activitatea

din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat şi furnizori). În condiţii normale de

activitate, gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o

rezervă în apelarea la credite şi împrumuturi iar peste 80% o dependenţă de credite, cea ce

reprezintă o situaţie alarmantă.

La sfârşitul anului 2015 , situatia era :

Total creante (mii lei) – 1 658 061

Total datorii (mii lei) – 5 374 902 

- Raportul creanţe/datorii RCD = 0,31 - valoarea subunitară indică faptul că avem mai multe 

datorii decât creanţe. În acest caz, operatorii utilizează la maxim creditul furnizor ("păsuirea 

la plată"). 



CONCLUZII

Principalele aspecte cu care se confruntă serviciile energetice de interes local:

- Instalaţiile de producere, transport si distribuţie a energiei termice sunt învechite şi

depăşite tehnologic, cu consumuri si costuri de exploatare mari, nivelul scăzut al surselor

de finanţare comparativ cu necesităţile de investiţii în infrastructură conducând la o

eficienţa energetică redusă pe lanţul producţie – transport – distribuţie - consumator final

de energie;

- În perioada 1997 – 2003, în cca. 40% din localităţile urbane s-au desfiinţat în totalitate

serviciile publice de alimentare cu energie termică furnizate în sistem centralizat. De altfel,

în perioada 1990 – 2015, din 315 localităţi care dispuneau de servicii de alimentare cu

energie termică în sisteme centralizate pentru populaţie au mai rămas doar 64;

- Activitatea prestatorilor/furnizori ai serviciului public de alimentare cu energie termică în

sistem centralizat a fost subfinanţată.

- Sistemele centralizate de producere a energiei termice existente trebuie adaptate la noile

consumuri de energie termică, fiind necesară modernizarea şi dezvoltarea acestora în

condiţii de funcţionare eficientă cu încadrarea în normele de protecţia mediului.



Propuneri 

- Ritmul investiţiilor în sistemele de producere şi distribuţie a energiei termice trebuie 

corelate cu ritmurile dezvoltării locale, regionale şi naţionale;

- Actualizarea şi implementarea strategiilor naţionale în domeniul serviciilor de alimentare 

cu energie termică, respectiv H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi H.G.nr. 882/2004 privind 

aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin 

sisteme de producere şi distribuţie centralizate, prin implicarea factorilor incidenţi cu 

putere de decizie,cât şi a participanţilor la piaţa energiei termice.

- Creşterea gradului de implicare a autorităţilor administraţiei publice locale în strictă 

concordanţă cu atribuţiile şi compentenţele instituite de lege 

- Utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru micşorarea preţului la energia termică 

şi conformarea la cerinţele de mediu;

Vă multumim!

ANRSC – www.anrsc.ro


