


”TERMOELECTRICA” SA a fost fondată în anul 2015 prin fuziunea 
Centralei Electrice cu Termoficare nr. 2 din Chişinău, a Centralei 

Electrice de Termoficare nr. 1 şi preluarea ansambluluifuncţional  al 
Societăţii pe Acţiuni “Termocom”



Capacităţile de producere a energiei

Surse de producere a energiei
(capacitate instalată):

Reţele termice de transport magistrale:
de cartier încălzire:
de cartier ACM:
Staţii de pompare:
Puncte Termice Centrale:
Puncte Termice Individuale (de bloc):
Racorduri prin elevator:
Racorduri directe (fără elevator):

Centrale termice suburbane: 

Sursa 1 (CET-2)    1325 MWt;      240 MWe

CT-Vest 465 MWt; -
CT-Sud 360 MWt; -

269,2 km (bitubulare);
258,6 km (bitubulare);
178,9 km; (monotubulare)
16 unităţi;
359 unităţi;
396 unităţi;
3199 unităţi;
858 unităţi;

19 unităţi



Sursa 1 (CET-2)

CT-Vest

CT-Sud

Geografia surselor urbane

Surse termice - 3 unități;
Stații de pompare – 16 unități.



Geografia surselor termice suburbane

Centrale Termice suburbane (19 unități):



“TERMOELECTRICA” S.A.
asigură cu energie electrică:

 1 consumator eligibil;

 2 furnizori de energie electrică;

 5 consumatori de linie directă.

Astfel, în 2015 întreprinderea a facturat un consum
de peste 662 275 000 kW, care constituie circa
16% din energia electrică livrată din sistemul
energetic național



“TERMOELECTRICA” S.A.
asigură cu energie termică:

 3883 blocuri locative din municipiul Chişinău,
inclusiv 207 184 apartamente cu o suprafaţă totală
de 8 477,50 mii m2;

 777 agenţi economici;

 145 instituţii preşcolare;

 189 şcoli, licee;

 103 instituţii medicale;

 117 instituţii medii de specialitate, superioare de 
învăţământ. 

În total, întreprinderea asigură cu energie termică
5214 clădiri, în 2015 facturând un consum de peste
1 300 000 Gcal.



Complexul locativ situat în str. S.
Rădăuţanu, 7, cu sarcina termică de
5,0 Gcal/h.
Nr. de apartamente – 500.

Lucrările de conectare sunt
finalizate.

În ultimii ani întreprinderea 

desfăşoară o politică de atragere 

a noilor clienţi,  reuşindu-se 

conectarea a 9 blocuri locative 

nou construite. Astfel, au fost 

implementate tehnologii 

moderne, puncte termice 

individuale, distribuţie pe 

orizontală etc. 



În sezonul de încălzire 2009 – 2010 a fost conectat la SACET 
primul bloc locativ de tip nou – în str. Maria Drăgan, 38/2

Caracteristici:

- Punct termic individual;

- Sistem de distribuție pe orizontală;
- Contorizare individuală;
- Contracte directe;
- Anvelopare a blocului şi, respectiv, 
pierderi minime prin învelişul 
exterior.

În consecință:
 Consumatori mulțumiți
 Facturi cu 30 – 50% mai mici
 Lipsa datornicilor
 Consum la discreția proprie, fără a depinde de autorități pentru demararea sezonului de încălzire, 

de exemplu
 posibilitatea reglării consumului de energie termică, datorită robinetelor termostatice din fiecare 

apartament etc.



Specificul de funcţionare a sistemului de termoficare

Funcționarea în sezonul intermediar (de vară)

Circuitul CET-2



Funcționarea în sezonul de încălzire (de iarnă)

Specificul de funcţionare a sistemului 
de termoficare

Circuitul
Sursa 1 (CET-2)

Circuitul
CT Vest

Circuitul
CT Sud



Soluţii de proiecte investiţionale

• Sporirea eficienţei și a 
cuantumului de energie 
electrică în procesul de 
cogenerare

• Valoarea estimată a investiţiei 

– cca 60 mln Euro



Soluţii de proiecte investiţionale

• Instalarea cazanelor pe 
biomasa la CT suburbane

• Valoarea estimată a investiţiei 

– cca 3 mln Euro



Soluţii de proiecte investiţionale

• Modernizarea insalaţiilor 
de pompare, instalarea 
convertizoarelor de 
frecvenţă

• Valoarea estimată a investiţiei 
– cca 30 mln Euro



Soluţii de proiecte investiţionale

• Promovarea soluţiilor  
DSM - demand side
management 

(instalarea a cca 5000 PTI, distribuţia 
orizontală intrabloc)

Valoarea estimată a investiţiei 

– cca 75 mln Euro



Soluţii de proiecte investiţionale

• Sisteme automatizate de 
colectare date contoare 
termice

Valoarea estimată a investiţiei 

– cca 0,5 mln Euro



Soluţii de proiecte investiţionale

• Instalarea contoarelor 
inteligente pentru ACM

Valoarea estimată a investiţiei 

– cca 10 mln Euro



Soluţii de proiecte investiţionale

• Dezvoltarea aplicaţiilor 
informatice existente de 
tip ERP prin 
implementarea soluţiilor 
gen BPM, CRM

• Valoarea investiţiei 

– cca 500 mii Euro



REZULTATELE SCONTATE

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



Vă mulţumim!

SA „TERMOELECTRICA”
MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova
Str. Meşterul Manole, 3
Tel: +373-22-38-53-59, fax: +373-22-47-21-25

E-mail: anticamera@termoelectrica.md


