
DIRECTOR TEHNIC ADJUNCT

Andrei Vîrlan

Proiectului de îmbunătăţire 
a eficienţei Sistemului de 

Alimentare Centralizată cu 
Energie Termică din mun. 

Chişinău 



CET-1  

Puterea termică nominală 204 Gcal/h,

Puterea termică disponibilă 100 Gcal/h,

Debitul real posibil de 
exploatare 5000 t/h.

CET-2 

Puterea termică nominală 1200 Gcal/h,

Puterea termică disponibilă 700 Gcal/h,

Debitul agentului termic 17500 t/h.

CT-Vest 

Puterea termică nominală 400 Gcal/h,

Puterea termică disponibilă 300 Gcal/h,

Debitul agentului termic 5000 t/h.

CT-Sud 

Puterea termică nominală 310 Gcal/h,

Puterea termică disponibilă 170 Gcal/h,

Debitul agentului termic 3600 t/h.

Sarcina termică totală de calcul a
consumatorilor capitalei constituie 947 Gcal/h
la temperatura de -160C, de facto
demonstrând un exces de putere la instalaţiile
de producere a energiei termice cu aproximativ
320 Gcal/h iar conform sarcinii termice reale
monitorizate în februarie 2012 practic cu 600
Gcal/h față de 1270 Gcal/h - disponibile.



Obiectivele de bază ale studiului:

1.  Analiza generală a funcționării SACET mun.Chișinău;

2.  Analiza defecțiunilor pe rețelele termice în perioada 

2008 – 2011;

3.  Determinarea schemei optime de funcționare a 

Surselor de termoficare;

4.  Elaborarea recomandărilor privind sporirea eficienței 

funcționării SACET mun. Chișinău. 



Scopurile pe termen lung

1. Reconectarea necondiționată a 114 obiective 

publice la SACET 

2.  Trecerea de la un SACET „dirijat de producere”  la 

un sistem „dirijat de consumator”;

3.  Promovarea ideii instalării a circa 4 800 PTI;

4.  Reabilitarea reţelelor  cu grad sporit de uzură;

5.  Modernizarea  stațiilor  de pompare prin instalarea 

pompelor , motoarelor electrice și a 

convertizoarelor de frecvență performante;
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Puterea electrică disponibilă – 240 MW

Costul E.T. livrate în rețea – cca. 30 Euro/Gcal

Diferența de cost față de CET-1 – 6,1 Euro/Gcal

Beneficiul anual estimat – 1,1 mln. Euro/ an.

Costul – 2,4 mln.Euro



.



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 
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 Sarcina termică  - 70 Gcal/h

 Creşterea sarcinii conectate nu doar va mări 
eficienţa SACET, dar de asemenea va 
îmbunătăţi situaţia economică a SACET fiind 
disponibili mai mulţi bani pentru investiţii,  
creşterea cu 10% a sarcinii conectate ar putea 
reduce costul ET cu 100 lei/Gcal.





 Reconstruirea celei mai importante magistrale 
DN1000 de la CET S-1 în direcția stației de 
pompare nr.13.

 În zona respectivă sunt plasate peste 2000 
blocuri locative conectate la SACET

 Numărul de locuitori ai capitalei care vor 
beneficia de sporirea fiabilității SACET 
depășește 170 mii.  



 Implementarea a 240 Puncte termice 
individuale în zona inferioară a SACET

 Investiția respectivă este direcționată 
majorării perioadei de funcționare a CET S-1 
cu peste 1000 ore /an.

 Sporirea livrărilor de ET în regim de 
cogenerare – cca. 30 mii Gcal/an



Pachetul  -C1.7 – C1.10
Reconstruirea rețelelor termice în 

deverse zone ale Capitalei



Pachetul  - C1.11

Implementarea a 75 Puncte 
Termice Individuale în zonele 

problematice din punct de 
vedere hidraulic



Beneficiile rezultate în urma 
implementării proiectului 

•Sporirea calității serviciilor prestate 

•Îmbunătățirea imaginii “Termoelectrica” SA

•Reducerea pierderilor de energie termică

•Reducerea pierderilor de agent termic

•Reducerea consumurilor de energie electrică și 
gaze naturale

•Reducerea semnificativă a emisiilor nocive

•Optimizarea personalului întreprinderii


