
 

Proiect 

 

HOTĂRÎRE 

 

cu privire la implementarea Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică din mun. Chişinău 

 

nr. _______ din ________________2016 

 

* * * 

În temeiul art. 2 din Legea nr. 148 din 30 iulie 2015 privind ratificarea Acordului de finanţare 

dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea 

realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie 

termică (Monitorul Oficial, 2015, nr. 211-212, art. 429) precum şi art. 7, al. (1), literele a) şi b) din 

Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul 

Oficial, 2014, nr. 178-184, art. 415), Guvernul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se asigură de către autorităţile, instituţiile publice şi întreprinderile de stat 

conectarea/reconectarea obiectivelor vizate la sistemul de alimentare centralizată cu energie 

termică din mun. Chişinău în cadrul Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de 

alimentare centralizată cu energie termică, conform anexei. 

2. Autorităţile, instituţiile publice şi întreprinderile de stat vor conlucra cu Unitatea 

consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii şi SA 

”TERMOELECTRICA” pentru conectarea/reconectarea obiectivelor vizate la sistemul de 

alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău. 

3. Autorităţile, instituţiile publice şi întreprinderile de stat căror le sunt atribuite obiectivele 

indicate în anexă, vor asigura accesul la infrastructură (spaţiu, energie electrică, alimentare cu apă, 

canalizare), pentru realizarea lucrărilor de montare a utilajului termoenergetic. 

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina dlui Octavian CALMÎC, 

viceprim-ministru, ministru al economiei. 

 

PRIM-MINISTRU       Pavel FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei     Octavian Calmîc 

Ministrul finanţelor        Octavian Armaşu 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. _________. Chişinău, _____________________ 2016. 



   

 

 

Anexa 

la Hotărîrea Guvernului 

nr. ______ din ________________ 2016  

 

Lista obiectivelor 

care urmează a fi conectate/reconectate la sistemul de alimentare centralizată 

cu energie termică din mun. Chişinău în cadrul Proiectului de îmbunătăţire a 

eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică 

 
  

Nr. de 

Ordine 
Obiectivele/instituţiile publice, întreprinderile de stat  Adresa 

1 
Complexul de clădiri al Parlamentului Republicii 

Moldova 

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105, 

clădirile din str. A. Corobceanu, 

str. Sfatul Ţării 37 

2 Preşedinţia Republicii Moldova bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 158 

3 Guvernul Republicii Moldova Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 

4 Î.S. Palatul Republicii str. M. Cebotari 16 

5 Clădire publică bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 73 

6 Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova str. M. Kogălniceanu 70 

7 
Complexul de clădiri al Î.S. Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat ”REGISTRU” 
str. A. Puşkin 42 

8 Şcoală primară str. Columna 96 

9 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 

Republicii Moldova 
str. V. Alecsandri 1 

10 
Complexul de clădiri al Centrului Republican 

pentru Copii şi Tineret “ARTICO” 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 169 

11 
Complexul de clădiri al Î.S. Centrul Republican 

Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare 
str. Romană 1 

12 
Complexul de clădiri al I.M.S.P. Spitalul Clinic 

Republican 
str. N. Testemiţanu 29 

13 Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova str. P. Rareş 18 

14 Complexul de clădiri al Universităţii de Stat din Clădirile în perimetrul str. A. 



   

Moldova Mateevici, str. M. Kogălniceanu, 

str. Mitr. G. Bănulescu-Bodoni, str. 

Puşkin 

15 
Complexul de clădiri al Centrului Naţional de 

Sănătate Publică 
str. Gh. Asachi 67a 

16 

Complexul de clădiri al Clinicii  „E. Coţaga” a 

I.M.S.P. Institutul Mamei şi Copilului şi Ministerul 

Sănătăţii al Republicii Moldova  

str. V. Alecsandri 2 

17 
Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de 

Vîrstă Fragedă 
str. A. Cosmescu 51 

18 
I.M.S.P. Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale 

şi de Recuperare a Cancelariei de Stat 
str. 31 August 1989, 70 

19 
I.M.S.P. Spitalul Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi 

de Recuperare a Cancelariei de Stat 
str. Drumul Viilor 34 

20 
I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal de Boli 

Contagioase de Copii 
str. M. Lomonosov 49 

21 

Complexul de clădiri al Universităţii de Stat de 

Medicină şi Farmacie ”N. Testemiţanu” (blocuri de 

studii, cămine, complexe sportive) 

Clădirile în perimetrul str. V. 

Corolenco, str. N. Testemiţanu, 

str. Malina Mică, 

 str. M. Lomonosov 

22 
Complexul de clădiri al Colegiului Naţional de 

Medicină şi Farmacie (blocuri de studii, cămine) 

Clădirile în perimetrul str. V. 

Corolenco, str. N. Testemiţanu, 

str. Malina Mică,  

str. M. Lomonosov 

23 
I.M.S.P. Institutul de Cardiologie (Dispensarul 

Cardiologic) 
str. N. Testemiţanu 20 

24 
I.M.S.P. Staţia Zonală de Asistenţă Medicală 

Urgentă Centru 
str. C. Vîrnav 7 

25 
Complexul de clădiri al I.M.S.P. Institutul 

Oncologic 
str. N. Testemiţanu 30 

26 
Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap sever 

al aparatului locomotor 
str. Grenoble 147 

27 
Î.S. Calea Ferată din Moldova (Gara Feroviară din 

Chişinău, Centrul Informaţional de Calcul) 

Piaţa Gării 1, 

str. Aleea Gării 42 

28 Teatru Dramatic Rus de Stat ”A. Cehov” str. Vlaicu Pîrcălab 75 

29 Reşedinţa de Stat str. N. Iorga 23 

30 Clădire publică str. N. Iorga 21 



   

31 Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală str. A. Doga 24/1 

32 Banca Naţională a Republicii Moldova bd. G. Vieru 1 

33 Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 77 

str. Vasile Alecsandri 115 

34 Centrul Naţional Anticorupţie bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198 

35 Comisia Electorală Centrală str. V. Alecsandri 119 

36 Azilul Republican pentru Invalizi şi Pensionari str. Valea Radiului 16 

37 
Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare 

pentru Copii de Vîrstă Fragedă 
str. Cuza-Voda 29/4 

38 
Complexul de clădiri al Centrului Republican de 

Diagnostică Veterinară 
str. Murelor 3 

39 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport 

(USEFS) 

str. A. Doga 22, 

str. A. Doga 24/1 

40 Academia de Ştiinţe a Moldovei bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 1 

41 

Complexul de clădiri al Academiei de Studii 

Economice a Moldovei (blocurile de studii, cămine, 

complexul sportiv cu bloc administrativ în 

construcţie) 

Clădirile din str. Mitr. G. 

Bănulescu-Bodoni, str. Căpriana,  

str. P. Rareş 

42 Teatrul “E. Ionesco” bd. G. Vieru 11 

43 Serviciul Vamal al Republicii Moldova str. N. Starostenco 30 

44 
Complexul de clădiri al Liceului Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei 
str. Sprîncenoaia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la implementarea Proiectului de 

îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie 

termică din mun. Chişinău 

Prin Legea nr. 148 din 30.07.2015 Parlamentul a ratificat Acordul de finanţare 

dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare în 

vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare 

centralizată cu energie termică din mun. Chişinău (SACETC). 

Proiectul dat se implementează de către SA ”TERMOELECTRICA” şi 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în 

Energetică (UCIPE) şi se monitorizează de către Ministerul Economiei. 

Informaţii generale şi aspecte economice. În Capitolul III (eficienţa 

aprovizionării cu energie) al Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 25.10.2012 privind eficienţa energetică este menţionat că, SACET 

este mai eficient decît sistemul descentralizat de alimentare cu energie termică, iar în 

cadrul documentelor de politică sectorială a Republicii Moldova este menţionată 

necesitatea susţinerii şi dezvoltării sistemelor centralizate.  

În pofida acestui fapt, în prezent, există numeroase cazuri de debranşare a 

consumatorilor de la SACETC din diferite motive, inclusiv a clădirilor autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi a instituţiilor publice etc. 

În această ordine de idei, una dintre priorităţile Proiectului sus-menţionat este 

implementarea Pachetului 8451-C1.3 ”Reconectarea instituţiilor/obiectelor publice 

la SACETC, inclusiv instalarea punctelor termice individuale (PTI) şi a reţelelor 

termice aferente noi”. Per total se preconizează reconectarea la SACETC a 45 clădiri 

publice din mun. Chişinău, ceea ce va contribui la majorarea sarcinii termice cu cca. 

10 % şi, respectiv, va contribui la micşorarea tarifului pentru energia termică.  

Principalele avantaje ale conectării/reconectării la SACETC prin intermediul 

PTI moderne sunt următoarele: 

 Posibilitatea utilizării energiei termice pentru încălzire şi pentru prepararea 

apei calde menajere (ACM) pe tot parcursul anului, după necesitate (începînd 

cu anul 2016 se exclude pauza de vară, care anterior dura circa 1 lună). 

Consumatorii nu depind de ”începutul” sau ”sfîrşitul” convenţional al 

”sezonului de încălzire”; 

 Flexibilitatea şi eficienţa utilizării energiei termice indiferent de perioada 

anului şi de sarcina termică necesară; 

 Excluderea fenomenului de supraîncălzire a clădirilor (în perioadele de 

tranziţie toamnă şi primăvară, în perioadele mai calde din timpul sezonului 

rece) prin setarea parametrilor optimi pentru funcţionarea automată a PTI (a 

graficului optim de temperatură) pentru fiecare clădire; 

 Disponibilitatea ACM pe întreg parcursul anului, aceasta fiind preparată prin 

utilizarea energiei termice din SACETC la un randament maxim; 



   

 Excluderea cheltuielilor/investiţiilor pentru construcţia, exploatarea, 

întreţinerea, verificarea, reparaţia, reconstrucţia centralelor termice autonome 

şi a reţelelor de gaz; 

 Excluderea cheltuielilor pentru personalul de exploatare a centralelor termice; 

 Eventual, eliberarea spaţiului folosit pentru centralele termice autonome; 

 Excluderea surselor de poluare aflate în apropierea clădirii/clădirilor, 

diminuarea nivelului general de poluare în mediul urban; 

 Ridicarea gradului de securitate; 

 SACETC se bazează pe cogenerare şi reprezintă o sursă eficientă, sigură şi 

competitivă de energie termică.  

Chiar şi în condiţiile actuale, conectarea la SACETC permite diminuarea 

costurilor pentru încălzire şi alimentarea cu ACM faţă de centralele termice 

autonome şi soluţiile individuale folosite pentru prepararea ACM. În acelaşi timp a 

fost iniţiat un amplu proces de modernizare şi eficientizare a SACET, care va duce 

la îmbunătăţirea continuă a performanţelor SACETC. 

Avantaje suplimentare, specifice pentru instituţiile publice care urmează a fi 

reconectate în cadrul Proiectului: 

 Toate costurile pentru instalarea/reconstrucţia reţelelor termice şi instalarea 

punctelor termice individuale moderne sînt acoperite complet de Proiect, fără 

careva cheltuieli din partea instituţiilor conectate/reconectate; 

 Toate cheltuielile pentru exploatarea reţelelor termice noi (inclusiv pierderile 

de energie termică pe reţelele noi) şi a punctelor termice individuale instalate 

în cadrul Proiectului vor fi suportate de către SA ”TERMOELECTRICA”. 

E de menţionat că, deşi au fost înaintate scrisori către instituţiile publice din 

cadrul Proiectului, precum şi efectuate multiple convorbiri cu reprezentanţii acestora 

referitor la necesitatea reconectării la SACETC, unele instituţii au refuzat categoric 

reconectarea la SACETC. 

În contextul celor descrise, ţinînd cont de situaţia creată cu unele dintre 

instituţiile vizate de Pachetul C1.3 şi reieşind din importanţa strategică a 

implementării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei SACETC, considerăm oportun 

aprobarea Hotărîrii Guvernului privind conectarea obligatorie a tuturor obiectelor 

publice la SACETC. 

Aspectul financiar. Realizarea Hotărîrii Guvernului respective nu necesită 

alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.  

Aspectul organizatoric. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, 

nu este necesară crearea unei instituţii noi pentru realizarea prezentei Hotărîri a 

Guvernului. 

Aspectul normativ. Prezenta Hotărîre a Guvernului este elaborată în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu necesită elaborarea sau modificarea altor 

acte normative sau legislative. 



   

Aspectul temporar. Hotărîrea Guvernului are un caracter temporar, pînă la 

finisarea lucrărilor în vederea realizării Pachetului 8451-C1.3 ”Reconectarea 

instituţiilor/obiectelor publice la SACETC, inclusiv instalarea punctelor termice şi a 

reţelelor termice aferente noi”. 

În contextul celor menţionate, Ministerul Economiei propune spre aprobare 

proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la implementarea Proiectului de 

îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din 

mun. Chişinău. 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul economiei     OCTAVIAN CALMÎC 

 


