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1. INTRODUCERE

1.1 Obiectivul i structura lucrăriiș

Obiectivul  prezentului  studiu  este  de  a  demonstra  oportunitatea  solu iei  de  gestiune  aț
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a utilizatorilor din
municipiul Craiova.

Prezentul  studiu  reprezintă  documentul  suport  pentru  justificarea  op iunii  administra ieiț ț
publice locale – în spe ă Municipiul Craiova – în vederea luării deciziilor optime în ceea ceț
prive te func ionarea viitoare eficiente a acestui serviciu public de utilită i cu conota ii socialeș ț ț ț
majore,  bazată  pe  analiza  necesită iț lor investi iț onale  pentru  reabilitarea  i  modernizareaș
sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova. 

Pe baza acestor informa ii, prezentul document prezintă, în principal, următoarele elemente:ț

 Considera ii generale asupra studiuluiț ;

 Descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune
urmează să fie delegată;

 Situația tehnico-financiară actuală a serviciului  și starea tehnică a sistemului aferent
acestuia;

 Investitiile  necesare  pentru  modernizarea,  îmbunătățirea  calitativă și  cantitativă
precum i ș a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului;

 Motivele de ordin economic,  financiar,  social  și  de mediu,  care justifică delegarea
serviciului;

 Analiza tehnico-economica si de eficienta a costurilor de operare;

 Recomandări privind pașii de urmat pentru implementarea soluției recomandate.

Elaborarea  studiului  porne te  de  la  analiza  contextului  strategic  na ional  relevant  pentruș ț
sistemele de încălzire centralizată cu privire la protec ia mediului. Se au în vedere obliga iileț ț
de mediu asumate de România în cadrul Tratatului de Aderare la UE, angajamentele asumate
i  obiectivele  privind  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  obiectivele  privindș

cre terea  eficien ei  energetice,  cre terea  ponderii  surselor  regenerabile  i  alimentarea  cuș ț ș ș
energie  termică  a  localită ilor  prin  sisteme  de  producere  i  distribu ie  centralizate.  Deț ș ț
asemenea, se au în vedere obiectivele unor strategii i programe na ionale relevante.ș ț

Studiul descrie i identificș ă serviciul iș  aria teritorială a sistemului a cărui gestiune urmează
să fie delegată, prezentând în acela i timp ș situa ia tehnico-financiară actuală a serviciului iț ș
starea  tehnică  a  sistemului  aferent  acestuia,  coroborat  cu  investițiile  necesare  pentru
modernizarea,  îmbunătățirea  calitativă și  cantitativă precum  i  ș a  condițiilor  sociale  și  de
mediu și extinderea serviciului.

Motivele de ordin economic, financiar, social i de mediu, care justifică delegarea serviciuluiș
sunt  prezentate,  după  care  se  trece  la  analiza  comparativă  a  modalităţilor  de  gestiune  a
serviciului, prezentându-se rolul SIEG în economia na ională i europeanăț ș , gestiunea directă
i gș estiunea delegată.

Studiul  prezintă  strategiile în  domeniul  energiei  termice,  finalizându-se  cu  o  serie  de
concluzii.
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1.2 Localizare

Studiul are în vedere sistemul de termoficare urbană din municipiul Craiova.

Localizare:  Municipiul  Craiova, re edin a  jude ului  Dolj,  este  situat  la  44°20'  latitudineș ț ț
nordică i 23°49' longitudine estică, în sudul României, pe malul stâng alș  Jiului, la ie ireaș
acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 i 116 m. Craiova face parteș
din  Câmpia  Română,  mai  precis  din Câmpia  Olteniei  care  se  întinde  între Dunăre, Olt iș
podi ul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valeaș  Jiului. Ora ul este a ezat aproximativ înș ș
centrul Olteniei, la o distan ă de 227 km deț  Bucure tiș  i 68 km deș  Dunăre. Forma ora uluiș
este foarte neregulată, în special spre partea vestică i nordică, iar interiorul ora ului, spreș ș
deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.. (sursa: ro.wikipedia.org). 

Suprafa ă: 8141 ha (sursa: Primăria Mun. Craiova)ț

Popula ie: 304.089 locuitori, în scădere cu 5347 locuitori fa ă de anul 2011 (sursa: Institutulț ț
Na ional de Statistică).ț

Densitatea de popula ie: 3.735 loc./km2ț

Climă:  Regimul  climatic  este  temperat  continental  specific  de  câmpie,  cu  influen eț
submediteraneene datorate pozi iei depresionare pe care o ocupă jude ul în sud-vestul ării.ț ț ț
Valorile  medii  ale  temperaturii  sunt  cuprinse  între  10-11,5°C  iar  precipita iile  sunt  maiț
scăzute decât în restul teritoriului.

Relief: Relieful ora ului Craiova se identifică cu relieful jude ului Dolj, respectiv de câmpie.ș ț
Spre partea nordică se observă o u oară influen ă a colinelor, în timp ce partea sudică tindeș ț
spre luncă.
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2 CONSIDERA II GENERALEȚ

Asigurarea condiţiilor adecvate de igienă şi confort termic în locuinţe, spa ii educa ionale,ț ț
ansambluri  de  sănătate  sau  loca ii  cu  orice  altă  destina ie  ț ț prin modernizarea  instalaţiilor
aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Craiova este
unul din imperativel pentru creşterea calităţii vieţii în societatea modernă.

Serviciul  public  de  alimentare  cu  energie  termică  în  municipiul  Craiova  se  realizează  în
sistem centralizat, prin centrale termice i centrale electrice de termoficare, care furnizeazăș
energie termică consumatorilor finali.

Potrivit  reglementărilor  în  vigoare,  serviciul  public  se  realizează  prin  intermediul
infrastructurii tehnico-edilitare specifice, apar inând, de regulă, domeniului public sau privatț
al  autorită ii  administra iei  publice  locale  ori  asocia iei  de  dezvoltare  comunitară,  careț ț ț
formează Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localită ii sau asocia iei deț ț
dezvoltare comunitară.

Sistemul  de  alimentare  centralizată  cu  energie  termică  (SACET)  reprezintă  ansamblul
instala iilor tehnologice, echipamentelor i construc iilor, situate într-o zonă precis delimitată,ț ș ț
legate printr-un proces tehnologic i func ional comun, destinate producerii, transportului iș ț ș
distribu iei energiei termice, prin re ele termice, pentru cel pu in 2 utilizatori, în condiţii deț ț ț
eficienţă şi la standarde de calitate.

SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic i func ional unitar constând în:ș ț

 Centrale termice;

 Centrale electrice de termoficare;

 Re ele de transport;ț

 Re ele de distribu ie;ț ț

 Puncte termice;

 Sta ii termice;ț

 Bran amente, până la punctele de delimitare/separare a instala iilor;ș ț

  Construc ii i instala ii auxiliare;ț ș ț

 Sisteme de măsură, control i automatizare.ș

Centrala  termică  (CT)  reprezintă  ansamblul  de  instala ii,  construc ii  i  echipamenteț ț ș
necesare  pentru  conversia  unei  forme  de  energie  în  energie  termică.  Centralele  termice
produc numai energie termică care se pretează la alimentarea centralizată, la mari distan e,ț
folosind  ca  agent  termic  apa  fierbinte  (cu  temperatură  mai  mare  de  115°C)  sau abur  cu
parametrii medii (presiune între 6 -16 bari).

Centrala electrică de termoficare (CET) sau centrala de cogenerare reprezintă ansamblul
de  instala ii,  construc ii  i  echipamente  necesare  pentru  producerea  energiei  electrice  iț ț ș ș
energiei termice, în cogenerare.

Re elele  de  transport  ț reprezintă  ansamblul  de  conducte  destinat  transportului  energiei
termice în regim continuu, de la producător sau re elele de transport către utilizatori.ț

Re elele  de  distribu ie  ț ț reprezintă  ansamblul  de  conducte  destinat  transportului  energiei
termice  în  regim continuu,  de  la  instala iile  de  distribu ie  sau  re eaua  de  transport  cătreț ț ț
utilizatori.
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Punctele  termice  (PT)  /  Sta iile  termice  ț reprezintă  ansamblul  instala iilor  prin  care  seț
realizează  transformarea  i/sau  adaptarea  parametrilor  agentului  termic  la  necesită ileș ț
consumului  unuia  sau  mai  multor  utilizatori.  Bran amentele  termice  ș reprezintă  legătura
fizică dintre o re ea termică i instala iile proprii ale unui utilizator.ț ș ț

Utilizatorul  de  energie  termică  reprezintă  unul  sau  mai  mul i  consumatori  de  energieț
termică,  beneficiar  al  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică;  în  cazul
condominiilor1, prin utilizator se în elege to i consumatorii din condominiul respectiv.ț ț

Încălzirea centralizată (termoficarea) este procedeul tehnic de alimentare cu energie termică a
unui număr mare de clădiri (consumatori rezidenţiali, publici şi privaţi) caracterizate printr-o
densitate ridicată; căldura este produsă în surse distincte şi transportată şi/sau distribuită prin
reţele  de  conducte (reţele  termice).  Datorită  caracterului  local  al  încălzirii  centralizate,
autorităţile locale au un rol determinant în promovarea acesteia, în cooperare cu companiile
energetice locale.

Încălzirea  centralizată  s-a  dovedit  în  ţările  cu economie  liberă  consolidată  a  fi  o  metodă
sustenabilă şi cu cost minim în zonele urbane dens populate. În ţările în tranziţie, încălzirea
centralizată  este  relativ  răspândită,  dar  necesită  modernizări  substanţiale  pentru  a  deveni
competitivă în piaţă ca performanţă şi preţ.

Consumatorii urbani (clădirile) sau industriali au nevoie, în general, de energie electrică şi
căldură. Acestea se pot obţine, de regulă, din surse separate de energie (producere separată –
energia electrică de la centrale termoelectrice, CTE, iar căldura de la centrale termice, CT)
sau dintr-o singură sursă (producere combinată în centrale de cogenerare / termoficare, CET).
Într-o centrală de cogenerare sunt produse simultan şi combinat energia electrică şi căldura
într-un singur proces denumit cogenerare. Dacă procesul de producere generează electricitate,
căldură şi frig el este denumit trigenerare.

Dintre cele trei subsectoare ale industriei energiei din România (electricitate, gaze naturale,
energetica localităţilor, dar, mai ales, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică
– SACET), energetica urbană este, de departe, în cea mai grea situaţie, cu cauze multiple:
instalaţii  vechi  şi  neperformante,  clădiri  cu  pierderi  energetice  mari,  legislaţie  care  nu
produce rezultate  practice,  reglementări  necorespunzătoare,  lipsa unei  politici  naţionale  în
acest  domeniu,  absenţa  investiţiilor,  voinţă  politică  declarativă,  dar  şi  numeroase  decizii
greşite,  decizii  amânate sau lipsă de decizii,  care decizii  luate corect şi la timp ar fi avut
rezultate apreciabil mai bune.

Dintre deciziile greşite de politică economică putem menţiona:

 Plata datoriei externe a României în anii ’80. Acest lucru, pe de o parte, a încetinit
considerabil dezvoltarea economică şi socială a tării pentru o perioadă lungă de timp,
iar, pe de altă parte, datorită deconectării şi izolării României fată de piaţa financiară
internaţională şi partenerii  tradiţionali,  a determinat ca în deceniul ’90 România să
solicite, în primul rand, asistenţa FMI şi a Băncii Mondiale. S-a adâncit, astfel, uzura
tehnică şi morală a tehnologiilor şi echipamentelor energetice, între care cele specifice
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

 Desfiinţarea  în 1990 a Comitetului  de Stat  al  Planificării  (CSP),  considerat  a fi  o
structură specifică economiei centralizate, de comandă şi, ca o consecinţă, absenţa,
până în prezent,  a unei Strategii  economice nationale.  Există numeroase opinii  ale
specialiştilor privind necesitatea unei Instituţii naţionale de planificare strategică, ca o
entitate non-politică, dependentă de Parlamentul României, care să elaboreze pentru

1 Condominiu reprezintă un  imobil, bloc de locuin e.ț
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Guvern propunerea Strategiei economice şi sociale, pe termen mediu şi lung.

 Cumpărarea  în  anii  ’90,  la  sume  modice,  de  către  chiriaşi,  a  apartamentelor  din
blocurile de locuinţe. Astăzi, 97% din apartamente sunt proprietate privată, proporţia
fiind cea mai ridicată  din Uniunea Europeană.  O consecinţă  directă  este legată  de
responsabilităţile pe care le au proprietarii faţă de întreţinerea locuinţelor şi cărora nu
le pot face faţă datorită veniturilor scăzute (de exemplu, modernizarea energetică a
clădirilor).

 Neacceptarea unui TVA redus pentru încălzirea centralizată, ca măsură de protecţie
socială. Trebuie arătat că există în UE, prin comparaţie, state „sărace”, dar mai bogate
decât România, care practică acest lucru; de exemplu, Ungaria (TVA general 27%,
TVA redus pentru încălzire centralizată 5%), Republica Cehă (20%, respectiv 14%),
Lituania (21%, respectiv 9%), Letonia (22%, respectiv 12%).

Dintre deciziile greşite de politică energetică putem menţiona:

 Nerecunoaşterea  sectorului  energiei  ca  infrastructură  strategică,  în  general,  şi  a
încălzirii  centralizate,  ca prioritate socială,  în special.  Spre deosebire de sectoarele
Transporturilor  şi  Comunicaţiilor,  acceptate  ca  reprezentând  elemente  de
infrastructură şi ministere, membre ale Guvernului, sectorul energiei nu a obţinut, ca
în  marea  majoritate  a  ţărilor  europene,  plasarea  acestuia  în  primele  trei  locuri  ca
importanţă naţională.

 Absenţa unei  politici  naţionale  reale  în  domeniul  energeticii  urbane.  Documentele
oficiale există, dar acestea nu au produs efecte semnificative; căldura, ca formă de
energie, nu a constituit o prioritate, fiind lipsită de o abordare responsabilă. În ceeace
priveşte  energetica  urbană,  aceasta  este  practic  absentă  din  aceste  documentele
oficiale.

 În  sistemele  de încălzire  centralizată  au  fost  implicate  patru  ministere  (Ministerul
Dezvoltării  Regionale  i  Administraţiei  Publice,  Ministerul  Economiei,  Ministerulș
Muncii  şi Justi iei  Sociale,  Ministerul Mediului)  şi două autorităţi  de reglementareț
(ANRE, ANRSC), fără o bună coordonare şi responsabilităţi clar delimitate 

 Sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezintă astăzi cel
mai deficitar subsector energetic din România, deoarece s-au adoptat soluţii simpliste
şi  ineficiente:  subvenţii  pentru  combustibilii  de  încălzire  şi  măsuri  neunitare  de
protecţie  socială.  Drept consecinţe,  la anularea subvenţiilor,  au crescut  facturile  la
niveluri nesuportabile, s-au acumulat creanţe care nu pot fi plătite şi care generează
blocaj financiar şi insolvenţă sau faliment.

 Protecţie socială prin preţul energiei: preţuri reglementate. Dacă această abordare a
reprezentat o soluţie în primii ani de după 1990, menţinută o perioadă prea lungă de
timp,  a  deteriorat  situaţia  financiară  a  furnizorilor  de  energie  (combustibili,
electricitate,  căldură),  prin  nerecunoaşterea  unor  costuri  în  preţurile  energiei.  De
asemenea, a descurajat în foarte mare măsură activităţile de eficienţă energetică.

 Preţul  gazelor  naturale,  concurenţa  cogenerare-gaze  naturale.  Spre  deosebire  de
majoritatea statelor  europene,  în România nu a existat  o politică naţională  care să
diferenţieze,  prin  preţul  gazelor  naturale,  consumatorii  industriali  şi  populaţia,
sistemele  centralizate  de încălzire  şi  consumatorii  individuali.  Ca urmare,  datorită
încurajării oficiale a vânzării de centrale de încălzire de apartament, circa 50% din
consumatorii  racordaţi  la  sistemele  centralizate  s-au  debranşat  de  la  acestea.  La
nivelul UE, ca politici naţionale, pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a
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măsurilor de eficienţă energetică, preţul mediu al gazelor naturale pentru încălzirea
centralizată este de 2,2 ori mai scăzut decât pentru consumatorii individuali.

 Efecte  negative ale deciziilor  autorităţilor  de reglementare (ANRE, ANRSC), între
care alocarea costurilor din cogenerare de către ANRE, prin scumpirea nejustificată a
energiei termice şi a facturilor de încălzie, precum şi necoordonarea reglementărilor
ANRE şi ANRSC, în dezavantajul furnizorilor şi consumatorilor.

 Subordonarea  ANRE  şi  ANRSC  Secretariatului  General  al  Guvernului,  măsură
justificată de economii bugetare, dar care a produs la aceste instituţii efecte contrare,
lipsa  independenţei  în  decizii  şi  a  autonomiei  financiare,  plecarea  personalului  de
specialitate şi, în final, atenţionarea României de către Comisia Europeană.

 Neutilizarea tarifului binom pentru energie termică şi gaze naturale. ANRE a folosit
exclusiv tariful monom pentru calculul facturilor la energie termică şi gaze naturale,
producând  astfel,  în  mod  nejustificat,  dificultăţi  mari  furnizorilor  de  energie  în
autofinanţarea acestora şi neglijând utilizarea tarifului binom, unanim folosit în alte
ţări, sistem de tarifare care reflectă o realitate economică.

 Incapacitatea şi lipsa de interes a autorităţilor centrale şi locale în găsirea soluţiilor de
finanţare pentru modernizarea energetică a blocurilor de locuinţe. Clădirile de locuit
multietajate au pierderi energetice de ordinul a 40-50% din energia furnizată, valoarea
acestor pierderi regăsinduse în factura locatarilor şi în măsurile de protecţie socială.

 Sistemul  de  alimentare  centralizată  cu  energie  termică  (SACET),  ca  subsector
energetic cu un impact social deosebit de mare, în totală opoziţie cu reglementările
Uniunii Europene, se confruntă în România cu o  relativă  politică de compromitere,
este subfinanţat, în insolvenţă sau faliment, blocat financiar şi împins spre desfiinţare.
De  altfel,  numeroase  sunt  cazurile  în  care  operatorii  locali  se  află  în  situa ie  deț
insolven ă sau chiar faliment.ț

Printre reformele care trebuie implementate pentru a împiedica deteriorarea şi mai mare a
sistemului de termoficare din România se numără:

 Treceri în revistă strategice ale sistemelor de termoficare locale, pentru a stabili cea
mai eficientă şi rentabilă strategie privind opţiunile de furnizare de căldură, luând în
calcul  nivelurile  economice ale  preţurilor  la combustibili  şi costurile de mediu ale
arderii de combustibili,  precum şi tehnologiile moderne de căldură şi cogenerare şi
sistemele distribuite eficiente şi rentabile;

 Accelerarea liberalizării preţurilor la electricitate şi gaze naturale, maximizând rolul
pieţei în alocarea resurselor; 

 Eliminarea tuturor subvenţiilor la preţuri; numai familiile cu venituri mici vor primi
subvenţii orientate, sub forma unor plăţi în numerar în cadrul sistemului de protecţie
socială;

 Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea cu adevărat eficientă;

 Unificarea regularizării termoficării sub un singur factor de reglementare;

 Introducerea unui sistem de tarifare a căldurii cu două componente;

 Facturarea bazată pe consum la nivel de locuinţe pentru apa caldă şi rece;

 Luarea în considerare a unor politici suplimentare de „protecţie” a termoficării în zone
unde este deja furnizată şi eficientă din punct de vedere al costului. 
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3 DESCRIEREA ȘI IDENTIFICAREA SERVICIULUI, A ARIEI TERITORIALE ȘI
A SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZĂ SĂ FIE DELEGATĂ

În sectorul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice din România,
denumit generic piaţa energiei termice, se disting următoarele activităţi: 

 producerea de energie termică, 

 serviciile de transport, distribuţie şi furnizare de energie termică 

Furnizarea  energiei  termice  este  activitatea  prin  care  se  asigură,  pe  baze  contractuale,
comercializarea energiei termice între producători şi utilizatori.

Producerea energiei termice reprezintă activitatea prin care se realizează agent termic sub
formă  de  abur,  apă fierbinte  sau  apă  caldă  în  instala iile  dinț  centralele  termice  sau  din
centralele  electrice  în  cogenerare,  agent  termic  care  este  necesar  asigurării  încălzirii  iș
preparării apei calde de consum pentru locuin e, institu ii publice, agen i economici etc. sauț ț ț
pentru procesele tehnologice pentru utilizatorii de tip industrial.

Producerea energiei termice presupune realizarea a două grupe de activită i:ț

 exploatarea  instala iilor  de  producere  a  energiei  termice  pentru  livrarea  agentuluiț
termic;

 proiectarea,  executarea,  recepţionarea,  exploatarea  si  întreţinerea  instalaţiilor  din
sistemul de producere a energiei termice

Serviciul public de producere a energiei termice constă în realizarea următoarele activită i:ț

 exploatarea instala iilor de producere racordate la sistemele de transport, distribu ieț ț
sau  la instala iile  utilizatorului,  astfel  încât  să  nu  inducă  în  sistem  fenomeneț
perturbatoare peste limitele admise de prescrip iile tehnice în vigoare;ț

 livrarea  energiei  termice  în  re elele  de  transport,  de  distribu ie  sau  în  instala iileț ț ț
utilizatorului, potrivit standardelor i/sau normelor tehnice în vigoare i contractelorș ș
încheiate, precum iș  controlul calitativ i cantitativ al acestor parametri;ș

 dispecerizare;

 interven ia  operativă  în  cazul  unui  pericol  poten ial  de  producere  a  unor  avarii,ț ț
explozii sau a altor accidente în func ionare;ț

 men inerea capacită ilor de produc ie i exploatarea eficientă a unita ilor de producereț ț ț ș ț
a energiei termice:

o monitorizarea  sistematicăa  a  comportării  echipamentelor  energetice  i  aș
construc iilor;ț

o întretinerea echipamentelor energetice i a construc iilor;ș ț

o planificarea repara iilor capitale, realizarea operativă i eficientă aț ș  reviziilor /
repara iilor curente.ț

 reabilitarea  i  retehnologizarea  unită ilor  de  producere  a  energiei  termice,  pentruș ț
asigurarea cre terii eficien ei în exploatarea acestora, încadrării în normele na ionaleș ț ț
privind emisiile poluante i a asigurării calită ii energiei termice;ș ț

 măsurarea  energiei  termice  produsă  /livrată,  precum  si  exploatarea,  între inerea,ș ț
repararea iș  verificarea contoarelor de energie termică, în conformitate cu cerin eleț
normelor i aș  reglementările metrologice;
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 reglarea  furnizării  energiei  termice  în  func ie  de  graficul  de  sarcină  convenit  deț
comun acord cu utilizatorii.

Detalierea grupelor de activită iț

Produc ia de energie termicăț  la nivelul municipiului Craiova are ca sursă de producere SE
Craiova II prin 2 grupuri în cogenerare (2×150/120 MW) – pe cărbune cu gaz, suport de
flacără; 2 cazane de apa fierbinte (2X100 Gcal/h) – pe cărbune cu păcură, suport de flacără  iș
un boiler de 50 Gcal/h i un boiler de 30 Gcal/h.ș

Activită ile de între inere, repara ii i mentenan ă re ele energeticeț ț ț ș ț ț  reprezintă ansamblul
de  operaţii  si  acţiuni  executate  pentru  asigurarea  continuităţii  proceselor  de  producere,
transport  si  distribuţie  a  energiei  termice  în  condiţii  tehnico-economice  si  de  siguran ăț
corespunzătoare.

Aceste  activită i  constau în  executarea  controlului  curent,  a  manevrelor  si  a  lucrărilor  deț
întreţinere curentă, astfel:

 întreţinere  curentă  -  ansamblul  de  operaţii  de  volum  i  complexitate  reduse,  cuș
caracter  programat  sau neprogramat,  având drept  scop menţinerea  în  stare  tehnică
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor energetice;

 mentena a  -  ansamblul  de  operaţiuni  efectuate  asupra  unor  echipamente  si/sauț
instalaţii  care,  fără  modificarea  tehnologiei  iniţiale,  restabilesc starea tehnică si  de
eficien ă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcţiune;ț

 repara ii-  ansamblul  de  operaţiuni  pentru  asigurarea  continuită ii  folosiriiț ț
echipamentelor existente în vederea reducerii consumurilor specifice.

Obiectivul  realizării  acestor  activită i  constă  în  cresterea  siguranţei  în  funcţionare  aț
instalaţiilor.

Activită ile de monitorizare si planificare responsabilă a consumuluiț  constau în:

 înregistrarea  consumului  de  energie  termică  -  cantitatea  de  căldură  reţinută  de
utilizator  din purtătorii  de  energie  termică  ca  diferenţă  între  cantitatea  de  caldură
primită si cea restituită;

 monitorizarea distribuţiei  de energie  termică -  activitatea de transmitere a energiei
termice  de la  producător,  sau  reţeaua  de  transport,  către  utilizator,  inclusiv
transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea reţelelor termice
de distribuţie;

 elaborarea i implementarea procedurii de analiză operativă si sistematică a tuturorș
evenimentelor  nedorite  care  au  loc  în  instalaţiile  energetice  pentru  asigurarea  iș
cresterea fiabilită iiț  echipamentelor si schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii
de exploatare, întreţinere și reparaţii și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a
personalului.

Prin realizarea acestor activită i se urmăre te cresterea eficien ei energetice a sistemului peț ș ț
întregul ciclu tehnologic al energiei termice, de la producere, transport, distribuţie până la
furnizarea  si  utilizarea  acesteia,  precum si  asigurarea  viabilită ii  economice  sustenabile  aț
întregului sistem.

Operatorii economici activi în domeniul producerii de energie termică 

În conformitate cu reglementările în vigoare, producătorul de energie termică este operatorul,
titular de licenţă pentru producerea energiei termice. 
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În funcţie de tipul de centrale utilizate pentru producerea energiei termice, producătorii de
energie termică pot fi împărţiţi astfel: 

 producători  care  utilizează  centrale  termice  (cazane  de  abur  şi  cazane  de  apă
fierbinte); 

 producători care utilizează centrale electrice de termoficare (cogenerare). 

La  nivelul  Regiunii  Sud  Vest  Oltenia,  Jude ul  Dolj,  sunt  activi  următorii  operatori  înț
domeniul serviciilor de termoficare - producerii de energie termică:

Regiunea Judeţul Operatori Activitate (COGEN,
SACET,

COGEN+SACET)

Regiunea Sud Vest 
Oltenia

Dolj Termo Craiova SRL SACET 

Societarea Complexul Energetic Oltenia 
SA - Sucursala Electrocentrale Craiova 
II 

COGEN 

Operatorii  economici  care  asigură  serviciile  de  transport,  furnizare  şi  distribuţie  a
energiei termice 

Conform definiţiei din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorul
serviciului public poate fi orice persoana juridică română sau străină care are competenţa şi
capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta integral activităţile specifice serviciului public
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. 

Transportul  energiei  termice reprezintă  activitatea  de transmitere  a  energiei  termice  de la
producători  la  reţelele  termice  de  distribuţie  sau  la  utilizatorii  racordaţi  direct  la  reţelele
termice de transport. 

Distribuţia  energiei  termice  reprezintă  activitatea  de  transmitere  a  energiei  termice  de  la
producător sau reţeaua de transport către utilizator realizată prin utilizarea reţelelor termice de
distribuţie, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic în puncte/staţii termice. 

Activităţile  de  transport,  distribuţie  şi  furnizare  a  energiei  termice  se desfăşoară  pe  baza
licenţelor  emise  de  către  autorităţile  de  reglementare  şi  trebuie  să  respecte  principiul
tratamentului egal pentru toţi utilizatorii racordaţi la reţelele de transport şi/sau distribuţie a
energiei termice. 

Operatorii de transport şi distribuţie licenţiaţi răspund de exploatarea economică şi în condiţii
de protecţie a mediului a instalaţiilor din administrarea şi exploatarea lor, având obligaţia să
ia  măsurile  necesare  pentru  întreţinerea  şi  menţinerea  în  stare  bună a  izolaţiei  termice  a
conductelor  şi  a instalaţiilor,  menţinerea în  stare de funcţionare a dispozitivelor  de reglaj
automat, eliminarea pierderilor prin neetanşeităţi.

Transportul energiei termice este activitatea de transmitere a energiei termice de la 
producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordaţi direct la reţelele 
termice de transport. 

Transportul agentului termic primar între sursa de energie termică (CET, CT) şi staţiile de
transformare  (punctele  termice  -  PT)  dispersate  pe  teritoriul  unui  oraş  este  asigurat  prin
intermediul  unui  sistem  de  conducte  tur-retur  în  circuit  închis,  denumit  reţelele  termice
primare.
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Distribuţia energiei termice este activitatea de trasmitere a energiei termice de la reţeaua de
transport către utilizatori, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin
utilizarea reţelelor termice de distribuţie. 

Transformarea energiei termice reprezintă aducerea energiei termice la parametrii de debit,
temperatură şi presiune necesari la punctele de utilizare, realizată în staţiile de transformare a
energiei termice (punctele termice).

Distribuţia  energiei  termice sub formă de agent  secundar pentru încălzire  şi  apă caldă de
consum  este  asigurată  prin  intermediul  unui  sistem  de  conducte  tur-retur  între  punctele
termice şi consumatori, denumit reţelele termice secundare. Şi în cazul reţelelor secundare
factorii care determină funcţionarea în parametri optimi sunt viteza de curgere în conducte şi
calitatea izolaţiei termice a conductelor. 

Furnizarea  energiei  termice  este  activitatea  prin  care  se  asigură,  pe  baze  contractuale,
comercializarea energiei termice. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, furnizarea energiei termice sub formă de agent termic pentru
încălzire  şi  apă caldă de consum se face pe bază de contract  de furnizare.  Distribuitorul/
furnizorul  de  energie  termică  se  găseşte  într-o  relaţie  comercială  contractuală  cu
consumatorii  individuali  sau cu  asociaţiile  acestora.  În  principiu,  stabilirea  cantităţilor
efectiv  livrate  se  face  prin  măsurare  directă  cu  ajutorul  contoarelor  de  energie  termică,
respectiv a contoarelor de apă caldă, iar contravaloarea acestora se plăteşte prin factură.

La  nivelul  Regiunii  Sud  Vest  Oltenia,  Jude ul  Dolj,  sunt  activi  următorii  operatori  înț
domeniul serviciilor de termoficare - serviciilor de transport, furnizare şi distribuţie a energiei
termice:

Regiunea Judeţul Operatori Activitate (COGEN,
SACET,

COGEN+SACET)

Regiunea Sud Vest 
Oltenia

Dolj Termo Craiova SRL (Cu obiect de 
activitate producere (inclusiv în 
cogenerare), transport, distribuţie şi 
furnizare energie termică produsă în 
sistem centralizat - COGEN+SACET, 
SACET )

SACET 

Societarea Complexul Energetic Oltenia 
SA - Sucursala Electrocentrale Craiova 
II (Cu obiect de activitate exclusiv 
producţie de energie termică în 
cogenerare - COGEN)

COGEN 

Având în vedere că în proprietatea Primăriei  Municipiului  Craiova nu intră  nici  sursa de
producere, i nici re eaua termică primară,  ș ț se poate delimita, la nivelul administrativ al
municipiului  Craiova,  sistemul  a  cărui  gestiune  urmează  să  fie  delegată.  Astfel,
infrastructura tehnico-edilitară specifică,  aparţinând domeniului public sau privat al
Consiliului  Local  al  Municipiului  Craiova,  care  formează  sistemul  de  alimentare
centralizată cu energie termică al localităţii care reprezintă obiectul acestui studiu de
oportunitate, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic si funcţional unitar constând
din  construcţii,  instalaţii,  echipamente,  dotări  specifice  si  mijloace  de  măsurare,
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destinată distribuţiei si furnizării energiei termice pe teritoriul municipiului Craiova,
care cuprinde:

 puncte termice/module termice;

 staţii termice;

 reţele de distribuţie;

 construcţii si instalaţii auxiliare;

 sisteme de măsură, control si automatizare;

 racord, până la punctele de delimitare/separare.

În sensul prezentului studiu, termenii, expresiile si abrevierile de mai jos se definesc după
cum urmează:

 acces  la  reţea  -  dreptul  operatorilor  si  al  utilizatorilor  de  a  se  racorda/bransa,  în
condiţiile legii, la reţelele termice;

 agent  termic  -  fluidul  utilizat  pentru  acumularea,  transferul  termic  si  pentru
transmiterea energiei termice;

 agent  termic  primar  -  agent  termic  care  circula  in  instalaţiile  de  producere  din
centralele  termice  de  zonă,  centralele  electrice  in  cogenerare  si  in  instalaţiile  de
transport a energiei termice.

 agregate  de  baza  –  cazane,  boilere  de  termoficare,  turbine,  generatoare  electrice,
motoare termice aferente modulelor de cogenerare;

 autorităţi  de  reglementare  competente  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în
Domeniul  Energiei,  denumită  în  continuare  A.N.R.E.  si  Autoritatea  Na ională  deț
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilită i Publice - ANRSCUP;ț

 avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment
dat întrun obiectiv sau zonă de sistem si care au drept consecinţă reducerea siguranţei
de funcţionare,  deteriorări  importante  de echipament,  întreruperi  în alimentarea cu
energie termică pe durate mai mari de patru ore.

 centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalaţii,  construcţii si echipamente
necesare pentru producerea energiei electrice si termice în cogenerare;

 centrală termică - ansamblu de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru
conversia unei forme de energie în energie termică;

 cogenerare  -  producere simultană  de energie  termică  si  de energie  electrică  si/sau
mecanică în instalaţii tehnologice special realizate pentru aceasta;

 consum de energie termică - cantitatea de căldură reţinută de utilizator din purtătorii
de energie termică ca diferenţă între cantitatea de căldură primită si cea restituită;

 consum tehnologic - consum de energie termică pentru scopuri tehnologice;

 contor de energie termică - mijloc de măsurare destinat să măsoare energia termică
cedată, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având
în compunere sistemul de integrare, traductorul de debit si senzori de temperatură;

 contract  de  furnizare  -  contractul  încheiat  între  producatorii  de  energie  termică,
persoane juridice române, autorizate si/sau licenţiate de autoritatea de reglementare
competentă,  având  ca  obiect  de  activitate  producerea  energiei  termice  în  scopul
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vânzării acesteia si transportatori, cuprinzând cel puţin clauzele minimale, pe categorii
de utilizatori,  stabilite  de autorităţile  administraţiei  publice locale  si  de autoritatea
naţională de reglementare competentă prin contractele-cadru;

 grupuri  de  măsurare  a  energiei  termice  -  ansamblul  format  din  debitmetru,
termorezistenţe  si  integrator,  supus  controlului  metrologic  legal,  care  măsoară
cantitatea de energie termică furnizată unui transportator;

 exploatare - ansamblul de operaţii si acţiuni executate pentru asigurarea continuităţii
proceselor  de  producere,  a  energiei  termice  în  condiţii  tehnico-economice  si  de
siguranţă corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor
si lucrărilor de întreţinere curentă;

 furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură, pe baze contractuale,
comercializarea energiei termice între producători si transportator;

 furnizor de energie termică - operatorul care are calitatea de a efectua serviciul de
furnizare a energiei termice;

 incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea
stării  anterioare  de  funcţionare  sau  a  parametrilor  funcţionali,  în  afara  limitelor
stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalaţie, indiferent de efectul asupra
utilizatorilor si fără consecinţe deosebite asupra instalaţiilor;

 index  de  pornire  -  valoarea  pe  care  o  indică  afisajul  unui  contor  de  energie
termică/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcţiune;

 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de producere pentru care
se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul operatorului si pentru care
sunt prevăzute sancţiuni în licenţă, în cazul nerealizării acestora;

 instalaţii de producere a energiei termice - totalitatea construcţiilor si instalaţiilor din
centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic:
abur, apă fierbinte sau apă caldă; conform Regulamentului – cadru.

 intervenţie  accidentală  -  complex  de  activităţi  ce  se  execută  pentru  remedierea
deranjamentelor,  incidentelor  si  avariilor  ce apar  accidental  în  instalaţiile  aflate  în
regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale
deosebite (cutremure, incendii, inundaţii, alunecări de teren etc.);

 întreţinere curentă - ansamblul de operaţii de volum redus, complexitate redusă, cu
caracter  programat  sau neprogramat,  având drept  scop menţinerea  în  stare  tehnică
corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;

 licenţă - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin
care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al
serviciului  de  producere  a  energiei  termice  in  cogenerare,  precum si  competenţa,
capacitatea si dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat si de a exploata sisteme
de producere a energiei termice;

 manevră  -  ansamblul  de  operaţii  prin  care  se  schimbă  starea  operativă  a
echipamentelor si elementelor sau schema tehnologică în care funcţionează acestea;

 mijloc  de  măsurare/măsură  -  aparat  de  măsurat,  traductor,  dispozitiv,  echipament,
instalaţie  sau  material  de  referinţă  care  furnizează  informaţii  de  măsurare  privind
parametrii agentului termic sau energia termică;

 .modul  de  cogenerare-ansamblul  format  din  motorul  termic  si  generatorul  electric

15



folosit pentru producerea energiei termice in cogenerare

 niveluri de serviciu - niveluri ale indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate,
stabilite de Consiliul  Local  al municipiului Craiova prin Regulament si Caietul  de
Sarcini aferent Contractului de Delegare a Gestiunii;

 operator al serviciului - persoana juridică română sau străină care are competenţa si
capacitatea,  recunoscute  prin  licenţă,  de  a  presta  integral  sau  parţial  activităţile
specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin
hotărârea autorităţii administraţiei publice locale, activitatea de producere/transport/
distribuţie/furnizare  a  energiei  termice  poate  fi  prestată  de  unul  sau  mai  mulţi
operatori;

 operator de masurare energie electrica - operator economic (operator de transport si de
sistem, operator de distributie, producator) care detine sub orice titlu, administreaza si
opereaza un sistem de masurare a energiei electrice si care gestioneaza baza de date
de masurare a acestuia, in conditiile legii.

 preţ - contravaloarea unităţii de energie termică livrata/furnizata unui utilizator;

 preţ binom - preţul de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită
perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie
consumată,  si pe o sumă variabilă,  proporţională cu consumul efectuat în perioada
respectivă;

 producător de energie termică - operator, titular de licenţă pentru producerea energiei
termice;

 producere a energiei  termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a
unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

 punct  de  delimitare/separare  a  instalaţiilor  -  locul  în  care  intervine  schimbarea
proprietăţii asupra instalaţiilor unui SACET;

 putere termică sau debitul de energie termică al instalaţiilor de alimentare - cantitatea
de căldură în unitatea de timp în MW;

 putere termică absorbită - cantitatea de căldură reţinută din agenţii termici, în unitatea
de timp, în instalaţiile de transformare sau de utilizare;

 putere termică avizată - puterea termică maximă aprobată prin acordul de furnizare a
energiei  termice,  pentru  care  se  dimensionează  instalaţiile  ce  se  folosesc  pentru
alimentarea cu energie termică a unui utilizator;

 reabilitare  -  ansamblul  de  operaţiuni  efectuate  asupra  unor  echipamente  si/sau
instalaţii  care,  fără  modificarea  tehnologiei  iniţiale,  restabilesc starea tehnică si  de
eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcţiune;

 reţea  termică  -  ansamblul  de  conducte,  instalaţii  de  pompare,  altele  decât  cele
existente  la  producător,  si  instalaţii  auxiliare  cu ajutorul  cărora energia  termică se
transportă în regim continuu/intermitent si controlat între producători si staţiile si/sau
punctele termice sau utilizatori;

 retehnologizare -  ansamblul  de operaţiuni  de înlocuire  a unor tehnologii  existente,
uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepţii tehnice de dată
recentă, de vârf, în scopul cresterii producţiei, reducerii consumurilor specifice etc.;

 schemă  normală  -  ansamblul  de  scheme  termomecanice  si  hidromecanice  a
echipamentelor, instalaţiilor si ansamblurilor de instalaţii în care vor funcţiona acestea
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normal  si  care  îndeplinesc  condiţiile  de  siguranţă  maximă,  de  asigurare  a  unor
parametri  normali,  de  elasticitate  si  economicitate,  în  funcţie  de  echipamentele
disponibile;

 serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general
care cuprinde totalitatea activităţilor desfăsurate în scopul alimentării centralizate cu
energie termică a cel puţin doi utilizatori racordaţi;

 sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul instalaţiilor
tehnologice,  echipamentelor  si  construcţiilor,  situate  într-o  zonă  precis  delimitată,
legate  printr-un  proces  tehnologic  si  funcţional  comun,  destinate  producerii,
transportului  si  distribuţiei  energiei  termice  prin  reţele  termice  pentru  cel  puţin
utilizatori;

 situaţie de avarie - situaţie în care, datorită avarierii  unor instalaţii din sistemul de
producere,  transport  si/sau  distribuţie  a  energiei  termice,  nu  se  mai  pot  menţine
parametrii principali în limitele normale;

 stare operativă - starea normală sau anormală în care se pot găsi la un moment dat
echipamentele sau instalaţiile în cadrul schemelor tehnologice;

 sondă  (senzor)  de  temperatură  -  subansamblu  al  unui  contor  de  energie  termică
imersată într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protecţie) care emite un
semnal prelucrabil, în funcţie de temperatura fluidului respectiv;

 traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice,
care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcţie de volum sau
masă ori în funcţie de debitul volumetric sau masic;

 transport  al  energiei  termice  -  activitatea  de  transmitere  a  energiei  termice  de  la
producători  la  reţelele  termice  de  distribuţie  sau  la  utilizatorii  racordaţi  direct  la
reţelele termice de transport;

 transportator - operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de transport al
energiei termice;

 utilizator  -  consumatori  de  energie  termică,  tip  PT/MT,  beneficiari  ai  serviciului
public de producere energie termică;

Serviciul  public  de  alimentare  cu  energie  termică  se  desfă oarǎ  sub  coordonarea,ș
monitorizarea i controlul autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Craiova.ș

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat la nivelul municipiului
Craiova se înfiinţează, se organizează i funcţionează pe baza următoarelor principii:ș

 utilizarea eficientă a resurselor energetice;

 dezvoltarea durabilă a unităţii administrativ-teritoriale;

 diminuarea impactului asupra mediului;

 reglementarea si transparenţa tarifelor si preţurilor energiei termice;

 asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice și la serviciul
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Modul de organizare si funcţionare a Serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat  la nivelul municipiului Craiova, pe întregul ciclul tehnologic,  inclusiv a
activităţilor  privind dezvoltarea,  retehnologizarea si  reabilitarea sistemelor  de distribu ie aț
energiei termice, ar trebui să aibă ca obiective:
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 asigurarea continuităţii si calităţii serviciului;

 asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

 accesibilitatea preţurilor la consumator;

 cresterea eficienţei energetice a sistemului de distribu ieț ;

 asigurarea transparenţei în stabilirea preţurilor si a tarifelor la energia termică;

 instituirea  si  respectarea  regimului  de  conducere,  exploatare  si  control  prin
intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

 realizarea obiectivelor locale si naţionale  privind protecţia mediului prin reducerea
emisiilor de noxe si a gradului de poluare;

 cresterea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat la nivelul municipiului
Craiova este monitorizat, controlat si reglementat de autorităţile competente, în conformitate
cu legislaţia în vigoare i prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii.ș

Autorităţile  de  reglementare  competente  pentru  serviciul  public  de  alimentare  cu  energie
termică în sistem centralizat la nivelul municipiului Craiova este A.N.R.E. i A.N.R.S.C.U.P.ș

Autorităţile  Administraţiei  Publice  Locale  a  Municipiului  Craiova  (indiferent  de
modalitatea de gestiune) păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit
legii,  prerogativele  si  răspunderile  privind  adoptarea  politicilor  si  strategiilor  de
dezvoltare a serviciilor publice.
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4 CADRUL LEGAL 

Legislaţia  în  vigoare  defineşte  rolul  şi  responsabilităţile  Guvernului,  ale  autorităţilor
administraţiei  publice  centrale,  respectiv  ale  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  cu
privire la asigurarea alimentării cu energie termică a localităţilor şi clarifică competenţele şi
atribuţiile ce revin fiecărui factor implicat în realizarea acesteia, cu respectarea principiului
autonomiei locale, al dezvoltării durabile, al economisirii resurselor şi al protecţiei mediului. 

La nivel naţional,  politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică
este în competenţa Ministerului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
colaborare cu Ministerul Energiei şi este parte integrantă a politicii energetice a statului. 

Guvernul aprobă Strategia naţională privind serviciul public de alimentare cu energie termică
în sistem centralizat. Strategia este elaborată de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare
cu  Ministerul  Economiei  şi  cu  Ministerul  Mediului,  cu  consultarea  organizaţiilor
neguvernamentale reprezentative în domeniu.

La  nivelul  administraţiei  publice  centrale,  există  mai  multe  autorităţi  care  au
responsabilităţi în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică: 

(i)  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice  (MDRAP)  care  exercită
funcţiile de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare, planificare şi evaluare privind
implementarea standardelor şi a cerinţelor de accelerare a dezvoltării serviciilor publice de
utilităţi în concordanţă cu cele similare la nivel european; 

(ii) Ministerul Energiei (ME); 

(iii) Ministerul Mediului (MM) pentru aspecte legate de conservarea şi protecţia mediului; 

(iv) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) pentru aspecte privind politica de protecţie
socială în domeniul alimentării cu energie termică; 

(v) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
pentru  reglementarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  (producerea,
transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem ce

(vi)  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  în  domeniul  Energiei  pentru  activitatea  de
producere a energiei termice în cogenerare. 

La nivelul  administraţiei  publice  locale,  responsabilităţile  sunt  împărţite  între  consiliile
locale  (comunale,  orăşeneşti  şi  municipale),  consiliile  judeţene,  primării  şi  prefecturi,  în
concordanţă  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală.
Obligaţiile  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  sunt  înfiinţarea,  organizarea,
coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică. 

În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autorităţile administraţiei
publice locale au, în principal, următoarele atribuţii: 

a)  asigurarea  continuităţii  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  la  nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale; 

b)  elaborarea  anuală  a  programului  propriu  în  domeniul  energiei  termice,  corelat  cu
programul propriu de eficienţă energetică şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, judeţean
sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiei de dezvoltare comunitară,
după caz; 

c) înfiinţarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condiţiile legii; 
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d) aprobarea propunerilor privind nivelul preţului local al energiei termice către utilizatorii de
energie termică, înaintate de către operatorii serviciului; 

e) aprobarea preţului local pentru populaţie; 

f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare şi contorizare a SACET, care trebuie să
cuprindă  atât  surse de finanţare,  cât  şi  termen de finalizare,  pe baza datelor  furnizate  de
operatorii serviciului; 

g) asigurarea condiţiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potenţialului local al
resurselor regenerabile de energie şi al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui
potenţial; 

h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică; 

i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea
regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz; 

j) urmăreşte instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecţie şi siguranţă a
SACET; 

k) urmăresc elaborarea şi  aprobarea programelor  de contorizare la nivelul  branşamentului
termic al utilizatorilor de energie termică racordaţi la SACET. 

În vederea  modernizării  şi  dezvoltării  SACET,  în  studiile  de fezabilitate  se  analizează  şi
soluţii de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă sau prin
valorificarea resurselor regenerabile locale. 

Modelele  de gestiune a  sistemelor  de  alimentare  centralizată  cu  energie  termică  de către
autorităţile administraţiei publice locale sunt următoarele: 

 Gestiune directă de către autoritatea locală; 

 Gestiune  delegată  către  un  operator  deţinut  integral  de  autoritatea  locală  (ex:
RADET); 

 Gestiune delegată către un operator public-privat sau integral privat; 

 Parteneriat public-privat (modernizarea surselor de producere a energiei termice şi/sau
a reţelelor termice de transport şi distribuţie a energiei termice). 

4.1 Legislaţia aplicabilă în domeniul energiei termice 

Principalele acte normative ce guvernează organizarea şi funcţionarea sistemelor şi serviciilor
publice  centralizate  de  alimentare  cu  energie  termică  în  România  sunt  Legea  serviciilor
comunitare  de  utilităţi  publice  nr.  51/2006,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare (în continuare „Legea 51/2006”), Legea serviciului public de alimentare cu energie
termică nr.  325/2006, cu modificările  ulterioare (în continuare „Legea 325/2006”),  Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
(în continuare „Legea 123/2012”) şi Legea eficienţei energetice nr. 121/2014, cu modificările
şi completările ulterioare (în continuare „Legea 121/2014”). 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 - stabileşte cadrul juridic şi
instituţional  unitar,  obiectivele,  competenţele,  atribuţiile  şi  instrumentele  specific  necesare
înfiinţării,  organizării,  gestionării,  finanţării,  exploatării,  monitorizării  şi  controlului
funcţionării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice.  Potrivit  acestei  legi,  autorităţile  de
reglementare  competente  în  domeniu  sunt:  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  pentru
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Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE) şi autorităţile administraţiei publice locale (UAT), după caz. 

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 - reglementează
desfăşurarea  activităţilor  specifice  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  energie  termică
utilizată  pentru  încălzirea  şi  prepararea  apei  calde  de  consum,  respectiv  producerea,
transportul,  distribuţia  şi  furnizarea  energiei  termice  în  sistem  centralizat,  în  condiţii  de
eficienţă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu
respectarea normelor de protecţie a mediului. 

Legea  energiei  electrice  şi  a  gazelor  naturale  nr.  123/2012  -  stabileşte  cadrul  de
reglementare  pentru  desfăşurarea  activităţilor  în  sectorul  energiei  electrice  şi  al  energiei
termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în
condiţii  de  accesibilitate,  disponibilitate  şi  suportabilitate  şi  cu  respectarea  normelor  de
siguranţă, calitate şi protecţie a mediului. 

Legea  eficienţei  energetice  nr.  121/2014,  prin  care  s-a  transpus  în  legislaţia  naţională
Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică - impune promovarea eficienţei energetice
în ceea ce priveşte serviciile de încălzire şi răcire. Conform legii, până la 31 decembrie 2015,
autoritatea  administraţiei  publice  centrale,  pe  baza  evaluărilor  întocmite  la  nivel  local  de
autorităţile  publice  locale,  întocmeşte  şi  transmite  Comisiei  Europene  o  evaluare
cuprinzătoare  a  potenţialului  de  punere  în  aplicare  a  cogenerării  de  înaltă  eficienţă  şi  a
termoficării şi răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul naţional. 

Aceste acte normative reglementează condiţiile generale de producere, transport, distribuţie şi
furnizare de energie termică în sistem centralizat ca serviciu comunitar de utilitate publică,
organizat  la  nivelul  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi  judeţelor,  indiferent  de  mărimea
acestora. 

Cadrul  general  este  completat  de  o  serie  de  acte  normative  cu  relevanţă  în  domeniul
alimentării cu energie termică: 

 Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor; 

 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată; 

 Legea 287/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2001
privind  infiintarea,  organizarea  si  functionarea  Fondului  Roman  pentru  Eficienta
Energiei; 

 O.G.  nr.  36/2006  privind  instituirea  preţurilor  locale  de  referinţă  pentru  energia
termică  furnizată  populaţiei  prin sisteme centralizate  -  instituie  preţurile  locale  de
referinţă  pentru  energia  termică  furnizată  populaţiei  prin  sisteme  centralizate,  în
scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere; 

 H.G.  nr.  219/2007  privind  promovarea  cogenerării  bazate  pe  cererea  de  energie
termică utilă - stabileşte cadrul legal necesar promovării şi dezvoltării cogenerării de
înaltă eficienţă a energiei termice şi a energiei electrice, bazată pe cererea de energie
termică  utilă  şi  pe  economisirea  energiei  primare  pe  piaţa  de  energie,  în  scopul
creşterii  eficienţei  energetice  şi  al  îmbunătăţirii  securităţii  alimentării  cu  energie,
ţinând seama de condiţiile climatice şi energetice specifice României. 

 H.G.  nr.  750/2008  pentru  aprobarea  Schemei  de  ajutor  de  stat  regional  privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie; 

 H.G.  nr.  1461/2008  pentru  aprobarea  Procedurii  privind  emiterea  garanţiilor  de
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origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă; 

 H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării
schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de
energie termică utilă; 

 H.G. nr. 495/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea
unor  categorii  de  consumatori  finali  de  la  aplicarea  Legii  nr.  220/2008  pentru
stabilirea  sistemului  de  promovare  a  producerii  energiei  din surse regenerabile  de
energie; 

Pe lângă aceste acte normative, există o serie de ordine ale autorităţilor de reglementare ce
stabilesc condiţiile particulare de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare
cu energie termică, respectiv: 

 metodologiile de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor; 

 procedurile de soluţionare a neînţelegerilor; 

 regulamente, proceduri şi contracte cadru-specifice sectorului; 

 proceduri de acordare a bonusului de referinţă pentru energia produsă în cogenerare; 

 metodologiile  de  determinare  şi  monitorizare  a  supracompensării  activităţii  de
producere a energiei în cogenerare; 

 măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece. 

Sumarizând, legisla ia primară:ț

 Lege  nr.  31  din  16  noiembrie  1990  privind  societă ile,  republicată  în  Monitorulț
Oficial partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 dându-se textelor o nouă numerotare,
cu modificările i completările ulterioare, intrată în vigoare la 17 noiembrie 1990;ș

 Lege nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  publicată  în  Monitorul  Oficial
partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările i completările ulterioare, intrată înș
vigoare la 01 ianuarie 2007;

 Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al
acesteia, cu modificările si completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial
partea I, nr. 123 din 10 iunie 2011, cu modificările i completările ulterioare, intrată înș
vigoare la 23 ianuarie 1999;

 Lege  nr.  215  din  23  aprilie  2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  în
Monitorul  Oficial  partea  I,  nr.  123  din  20  februarie  2007,  cu  modificările  iș
completările ulterioare, dânduse textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23
mai 2001;

 Hotărâre  de  Guvern  nr.  246/2006  pentru  aprobarea  Strategiei  naţionale  privind
accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice,  publicată  înț
Monitorul Oficial partea I, nr. 295 din 03 aprilie 2006, cu modificările i completărileș
ulterioare, intrată în vigoare la 03 aprilie 2006;

 Ordonan a Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilorț
urbane si rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002,
cu modificările i completările ulterioare;ș

 Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002
privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  si  rurale,  publicată  în  Monitorul  Oficial
partea I, nr. 578 din 5 august 2002;

22



 Ordonan ă  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  109  din  30  noiembrie  2011  privindț ț
guvernan a corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I,ț
nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

 Hotărâre  de  Guvern  nr.  722  din  28  septembrie  2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
109/2011  privind  guvernan a  corporativă  a  întreprinderilor  publice,  publicată  înț
Monitorul Oficial partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016;

 Lege nr. 99/2016 privind achizi iile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I,ț
nr. 391 din 23 mai 2016;

 Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, publicată
în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016;

 Hotărâre  de  Guvern  nr.  867/2016  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si
concesiune  de  servicii  din  Legea  nr.  100/2016  privind  concesiunile  de  lucrări  si
concesiunile  de  servicii,  publicată  în  Monitorul  Oficial  partea  I,  nr.  985  din  7
decembrie 2016;

 Lege  nr.  101/2016  privind  remediile  si  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  a
contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  sectoriale  si  a  contractelor  de
concesiune  de  lucrări  si  concesiune  de  servicii,  precum  si  pentru  organizarea  si
funcţionarea  Consiliului  Naţional  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor,  publicată  în
Monitorul Oficial al României partea I, nr. 392/2016;

 Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I,
nr. 390 din 23 mai 2016;

 Hotărâre de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

 Ordonan ă  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  74  din  29  iunie  2005  privind  înfiinţareaț ț
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

 Ordonan ă  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  30/2006  privind  func ia  de  verificare  aț ț ț
aspectelor  procedurale  aferente  procesului  de  atribuire  a  contractelor  de  achizi ieț
publică;

 Ordonan ă de Urgen ă a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri înț ț
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice;

 Ordonan ă  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  13  din  20  mai  2015  privind  înfiinţarea,ț ț
organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;

 Ordonan ă de Urgen ă a Guvernului nr 58/2016 pentru modificarea si completareaț ț
unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;

 Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial
partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006;

 Ordonan ă  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului,  cuț ț
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modificările si completările ulterioare;

 Lege  nr.  325  din  14  iulie  2006  a  serviciului  de  alimentare  cu  energie  termică,
publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, cu modificările iș
completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 iulie 2006;

 Hotărâre de Guvern nr. 1661 din 10 decembrie 2008, privind aprobarea Programului
naţional  pentru cresterea  eficienţei  energetice  si  utilizarea  surselor  regenerabile  de
energie  în  sectorul  public,  publicată  în  Monitorul  Oficial  partea  I,  nr.  858 din 19
decembrie 2008, cu modificările i completările ulterioare,  intrată în vigoare la 19ș
decembrie 2008.

Sumarizând, legisla ia secundară:ț

 Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilorț
privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 186 din 17 martie 2011;

 Ordinul  nr.  28  din  05  aprilie  2017,  al  pre edintelui  Autorită ii  Na ionale  deș ț ț
Reglementare  în  domeniul  Energiei,  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru
acordarea  licen elor  în  domeniul  serviciului  de  alimentare  centralizată  cu  energieț
termică, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 271 din 19 aprilie 2017;

 Regulament din 5 aprilie 2017 pentru acordarea licen elor în domeniul serviciului deț
alimentare centralizată cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr.
271 din 19 aprilie 2017, aprobat prin Ordinul nr. 28 din 5 aprilie 2017, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 271 din 19 aprilie 2017;

 Hotărârile CL Craiova aplicabile, alte documente legislative, reglementări si hotărâri
ale autorităţilor deliberative ale Municipiului Craiova.

Sumarizând, legisla ia europeană:ț

 Directiva  2014/23/UE a Parlamentului  European si  a Consiliului  European din 26
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

 Directiva  2014/24/UE a Parlamentului  European i  a Consiliului  European din 26ș
februarie 2014 privind achizi iile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE.ț ș

Transpuse în legisla ia na ională prin:ț ț

 Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;ț

 Norme  de  aplicare:  Hotărârea  Guvernului  nr.  395/2016,  publicată  în  M.O.  nr.
423/06.06.2016;

 Legea nr.99/2016 privind achizi iile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;ț

 Norme  de  aplicare:  Hotărârea  Guvernului  nr.  394/2016,  publicată  în  M.O.  nr.
423/06.06.2016;

 Legea  nr.  100/2016  privind  concesiunile  de  lucrări  i  concesiunile  de  servicii,ș
publicată în

 Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;

 Legea  nr.  101/2016  privind  remediile  i  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  aș
contractelor  de  achizi ie  publică,  a  contractelor  sectoriale  i  a  contractelor  deț ș
concesiune  de  lucrări  iș  concesiune  de  servicii,  precum  i  pentru  organizarea  iș ș
func ionarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.ț
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4.2 Autorităţile de reglementare 

Autorităţile de reglementare cu atribuţii în sectorul energiei termice: 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice 

ANRSCUP  este  institu ie  publică  de  interes  naţional,  cu  personalitate  juridică,  ceț
func ionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice i areț ș
ca  scop  reglementarea  i  monitorizarea,  la  nivel  central,  a  activită ilor  din  domeniulș ț
serviciilor comunitare de utilită i publice aflate în atribuţiile sale, în conformitate prevederileț
Legii 51/2006. 

Până în anul 2016, serviciul  public de alimentare cu energie termică s-a aflat  în sfera de
competenţă a ANRSC, astfel că autoritatea era responsabilă cu: 

 eliberarea  licenţelor,  elaborarea  metodologiilor  şi  a  regulamentelor-cadru  pentru
domeniul serviciilor de alimentare cu energie termică şi pentru piaţa acestor servicii; 

 monitorizarea modului de respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile acestor
servicii; 

 reglementarea şi controlul activităţii operatorilor cu privire la: 

(i) respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului; 

(ii) fundamentarea preţurilor şi tarifelor şi respectarea procedurilor de stabilire
şi ajustare a acestora; 

(iii) asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientă a patrimoniului
public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferent serviciilor; 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

Principala  misiune  a  ANRE  este  aceea  de  a  elabora,  aproba  şi  monitoriza  aplicarea
ansamblului de reglementări  obligatorii  la nivel naţional,  necesar funcţionării  sectorului şi
pieţei  energiei  electrice,  termice şi a gazelor naturale, în condiţii  de eficienţă,  concurenţă,
transparenţă şi protecţie a consumatorilor, precum şi de a implementa si monitoriza masurile
de eficienţă energetică la nivel naţional şi de a promova utilizarea la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie. 

În  cadrul  activităţilor  reglementate,  în  sfera  de  reglementare  a  ANRE  intră  aprobarea
preţurilor reglementate de vânzare-cumpărare a energiei  termice produse în cogenerare de
înaltă  eficienţă  ce beneficiază  de scheme de sprijin  instituite  la nivel  naţional,  precum şi
preţurile pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare,  destinată sistemului de
alimentare centralizată cu energie termică –SACET. (art. 9 din Legea nr. 160/2012 pentru
aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  33/2007  privind  modificarea  şi
completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor naturale 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi alin. (4) din Legea 51/2006, serviciul public
de  alimentare  cu  energie  termică  a  trecut  integral  în  sfera  de  reglementare,  autorizare  şi
control a ANRE, ANRSC nemaiavând nicio competenţă în acest domeniu. Astfel, competen aț
legală  în  privinţa  alimentării  cu energie  termică  apar ine  în exclusivitate  ANRE, inclusivț
atribu iile privind solu ionarea peti iilor. ț ț ț

Începând cu data de 17 noiembrie 2016, odată cu modificarea şi completarea Legii 51/20067,
licenţele şi autorizaţiile acordate de ANRSC în domeniul serviciului de alimentare cu energie
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termică, valabile la data intrării în vigoare a legii de modificare, pot fi menţinute, modificate,
suspendate sau retrase de ANRE, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În  termen de 30 de zile  de la  data  intrării  în  vigoare a legii  de modificare,  ANRSC era
obligată  să  predea,  prin  protocol  de  predare-preluare,  către  ANRE,  licenţele  acordate
operatorilor  din  sfera  de  competenţă  a  acesteia,  precum  şi  autorizaţiile  de  montare  şi
exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru încălzire şi apă caldă de consum. 

4.3 Licenţele acordate operatorilor din sectorul energiei termice 

Desfăşurarea  activităţilor  specifice  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică,
indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a
caietului  de  sarcini  al  serviciului  şi  al  licenţei  emise  de  autoritatea  de  reglementare
competentă. 

Licenţa  este  actul  emis  de  autoritatea  de  reglementare  competentă,  în  exercitarea
competenţelor  partajate  cu autorităţile  administraţiei  publice  locale,  prin care  se recunosc
dreptul  şi  capacitatea  de  a  furniza/presta  un  serviciu/o  activitate  de  utilitate  publică  în
condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului reglementat. 

Niciun  operator  român sau străin,  indiferent  de  statutul  său juridic,  forma de organizare,
natura capitalului, tipul de proprietate ori ţara de origine din Uniunea Europeană, nu poate
desfăşura, pe teritoriul României, activităţile de producţie, transport, distribuţie sau furnizare
de energie termică în sistem centralizat, fără a obţine licenţă de la ANRE sau fără o licenţă
valabilă  de  la  ANRSC.  În  conformitate  cu  art.II  din  Legea  nr.  225/2016,  licenţele  care
conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilităţi publice ori una sau mai
multe activităţi specifice acestuia, acordate de ANRSC, îşi păstrează valabilitatea până la data
expirării lor. 

La  acordarea  licenţelor,  autoritatea  competentă  urmăreşte,  cu  precădere,  îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) atingerea de către operatori a obiectivelor stabilite la nivel naţional pentru serviciile
de utilităţi publice; 

b) existenţa hotărârii privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciului şi a
contractului de delegare a gestiunii legal încheiat; 

c) deţinerea  tuturor  avizelor,  acordurilor  şi  autorizaţiilor  necesare  furnizării/prestării
serviciului şi exploatării sistemelor de utilităţi publice aferente, prevăzute de legislaţia
în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora; 

d) cunoaşterea  actelor  normative  care  reglementează  domeniul  serviciilor  de  utilităţi
publice. 

Deţinerea licenţei este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului public
centralizat  de  alimentare  cu  energie  termică  adoptată  de  către  autorităţile  administraţiei
publice locale. 

Pentru realizarea tuturor activităţilor cuprinse în serviciul  public de alimentare cu energie
termică printr-un SACET se acordă o singură licenţă. 

În cazul producerii de energie termică în cogenerare sau de mai mulţi producători grupaţi
într-un  SACET,  pentru  activitatea  de  producere  a  energiei  termice  se  pot  elibera  licenţe
separate,  iar pentru celelalte  activităţi  aferente serviciului  public de alimentare cu energie
termică se eliberează o singură licenţă. 
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5 SITUA IA TEHNICO-FINANCIARĂ ACTUALĂ A SERVICIULUI I STAREAȚ Ș
TEHNICĂ A SISTEMULUI AFERENT ACESTUIA

Sistemul centralizat  de alimentare  cu căldură al  Municipiului  Craiova este  reprezentat  de
următoarele elemente:

 sursele de producere a căldurii: CET Craiova II, 13 centrale termice de zonă i 36 deș
centrale termice de bloc;

 re eaua de transport a căldurii (re eaua primară);ț ț

 punctele termice, în număr total de 104;

 re eaua de distribu ie a căldurii (re eaua secundară).ț ț ț

Principalul sistem de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Craiova
este sistemul centralizat, având ca sursă de producere SE Craiova II prin:

 2 grupuri în cogenerare (2×150/120 MW) – pe cărbune cu gaz, suport de flacără;

 2 cazane de apa fierbinte (2X100 Gcal/h) – pe cărbune cu păcură, suport de flacără

 un boiler de 50 Gcal/h i un boiler de 30 Gcal/h.ș

În prezent, în municipiul Craiova, din SE Craiova II, în sistem centralizat, sunt alimenta i cuț
agent termic (apa fierbinte) 123 puncte termice, din care 104 urbane apar inând S.C. Termoț
Craiova S.R.L. i 19 care alimentează agen i economici i institu ii publice.ș ț ș ț

De asemenea alimentează cu apa fierbinte i apă tehnologică consumatorul industrial S.C.ș
FORD Automobile Romania S.A..

Magistralele, ramifica iile re elelor i racordurile de pe teritoriul municipiului Craiova i dinț ț ș ș
zonele limitrofe au o lungime totală de traseu (subteran i suprateran) de 60 Km.ș

Energie termică livrata: minim 40 Gcal/h – maxim 360 Gcal/h.

Locuin e la nivel de apartament încălzite: 59.991ț

Persoane beneficiare: ~ 150.000

Pe parcursul anului 2007, 11 centrale termice (CT 1, CT 10, CT 11, CT 12, CT 2, CT 3, CT
6, CT 6A, CT 7, CT 8, CT 9 Craiovi a Nouă) au fost transformate în puncte termice i suntț ș
incluse în numărul de 104.

Din  punctul  de  vedere  al  proprietă ii  asupra  surselor  i  re elelor,  sistemul  centralizat  deț ș ț
alimentare  cu  căldură  al  Municipiului  Craiova,  se  caracterizează  prin  următoarele
particularită i:ț

 centrala de cogenerare CET Craiova II, precum i re eaua de transport a căldurii seș ț
află  în proprietatea Complexului  Energetic  Oltenia.  Acesta asigură aprox 80% din
necesarul  de  căldură  pentru  utilizatorii  deservi i  de  sistemul  centralizat  alț
Municipiului Craiova.

 centralele termice de zonă, împreună cu 104 puncte termice i toate re elele secundareș ț
aferente  se  află  în  gestiunea  directă  a  SC  Termo  Craiova  SRL  prin  H.C.L.  a
Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Cele 104 puncte termice sunt alimentate cu căldură din CET Craiova II. Lungimea totală de
traseu a re elelor secundare este 148 km, din care cca. 121 km (484 km conducte) la puncteleț
termice i 27 km (108 km conducte) la centralele termice.ș

Ca urmare, partea din sistemul centralizat ce apar ine SC Termo Craiova SRL se compuneț
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din:

 13 centrale termice de zonă i re elele secundare aferente;ș ț

 36 de centrale termice de bloc i re elele secundare aferente;ș ț

 104 puncte termice i re elele secundare aferente.ș ț

Centrale termice

Centralele termice din sistemul centralizat  (SACET) din Municipiul Craiova produc agent
termic pentru încălzire prin preparare directă - cu cazane - , iar apa caldă de consum, prin
intermediul unor schimbătoare de căldură de tip apă-apă. Centralele termice apar inând SCț
Termo Craiova SRL utilizează gazul metan.

Centralele termice au fost construite în baza unor proiecte termice tip, pentru furnizarea de
agent  termic  ansamblurilor  de  locuin e,  cu  func ionare  pe  combustibil  lichid  sau  gazos.ț ț
Punerea lor în func iune s-a făcut e alonat în perioada 1960-1983. Cazanele care produceauț ș
agentul termic erau cazane monobloc acvatubulare Metalica, tip PAG. În perioada 2005-2006
cele 13 centrale termice de zonă au fost modernizate, înlocuindu-se cazanele vechi cu cazane
moderne, dotate cu echipamente de ardere performante i func ionare automatizată.ș ț

Cazanele  modernizate  sunt  de  tip  Viessmann –  Vitorond,  Baltur  –  Technox  i  Greenox,ș
ThermoCelsius, Sime – RMG, Ferroli - Pegasus, Foundital - Bali, din o el sau fontă utilizândț
drept combustibil gazul natural.

Echipamentele de ardere din dotarea cazanelor sunt automatizate, cu reglare în trepte având
posibilitatea de lucru cu flacără modulată.  Succesiunea treptelor de ardere este comandată
prin intermediul  regulatoarelor  electronice  de tip  ECL Confort,  în  func ie  de temperaturaț
exterioară, în baza unui grafic prestabilit de reglare al temperaturii.

Cazanele  func ionează  la  un  regim  nominal  de  temperatură  de  90oC/70oC.  Capacitateaț
instalată în cele 13 centrale termice este de 39,25 MWt.

Cazanele din centralele termice:

 punerea în func iuneț : este cuprinsă între anii 2004 i 2007.ș

 capacită ile  termice  instalateț :  capacitatea  totală  instalată  în  cadrul  centralelor
termice este de 42,618 MWt, respectiv 36,645 Gcal/h - sub forma a diverse tipuri de
cazane  (Vitorond  200,  Tehnox3  -  1320BT,  Tehnox  1100BT,  Greenox.e140,
ThermoCelsius, RMG MK, Pegasus F2N, Bali RTN).

 tipo-dimensiunile  cazanelor  instalate:  toate  sunt  cazane  de  apă  caldă  pentru
încălzire i apă caldă de consum, cu parametrii nominali 90/70°C) i parametrii realiș ș
de func ionare situa i în jurul valorii de 85/65°C (85/68°C sau 90/70°C);ț ț

 combustibilul utilizat: gaz natural.

 randamentele nominale, garantate de fabricant sunt cuprinse între 91,2 i 94,8%.ș

 randamentele reale, au valori cuprinse între 91,2% - 94,8% 

Electropompele  de  circula ie  a  agentului  termic  secundar  sunt  echipate  cu  convertizoareț
statice de frecven ă care realizează varia ia tura iei.ț ț ț

Sistemele  de  expansiune  sunt  dotate  cu  recipiente  stabile  sub  presiune  de  tip  închis  cu
membrană. 

Schimbătoarele de căldură pentru prepararea apei calde de consum sunt confec ionate dinț
pachete de placi (o el inoxidabil) strânse cu tiran i. Astfel, trebuie men ionat faptul că toateț ț ț
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centralele sunt echipate cu schimbătoare moderne - cu plăci - instalate în perioada 2005 -
2006. Capacită ile schimbătoarelor variază între 0,4 MW i 2,6 MW.ț ș

Contorizarea energiei termice produse în centrale se face la ie irea din surse separat pentruș
încălzire  i  apă  caldă  de  consum.  Blocurile  de  locuin e  sunt  contorizate  la  nivel  deș ț
bran ament.ș

În cursul anului 2007, 11 centrale termice din cartierul Craiovi a Nouă au fost transformate înț
puncte termice. 

Datorită gradului mare de debran ări i pentru cre terea eficien ei energetice a sistemului înș ș ș ț
cursul anului 2013 utilizatorii răma i aronda i centralelor termice CT 113 apartamente i CTș ț ș
N. Titulescu au fost racorda i la instala iile din punctele termice PT 5 G. Enescu, respectiv PTț ț
N. Titulescu.

Puncte termice

S.C. Termo Craiova S.R.L. are în exploatare 104 puncte termice, alimentate cu agent termic
primar din centrala de cogenerare SE Craiova. Punctele termice, împreună cu re elele termiceț
aferente apar in domeniului public al municipiului Craiova i deservesc atât consumatori deț ș
tip popula ie, cât i institu ii socio-culturale i spa ii comerciale din zona de arondare. ț ș ț ș ț

Repartizarea debitelor hidraulice către punctele termice nu mai respectă cerin ele prevăzute înț
studiul de regim hidraulic i termic al sistemului de termoficare centralizat. În consecin ă esteș ț
necesară  reconsiderarea  studiului  de  regim hidraulic  i  termic  al  agentului  termic  primarș
inând  cont  de  sarcina  termică  arondată  pentru  fiecare  punct  termic  i  de  schemaț ș

termomecanică a instala iilor agentului termic primar, precum i elaborarea unei noi diagrameț ș
de  reglaj  a  temperaturii,  precum i  reconsiderarea  disponibilului  de  presiune  la  nivel  deș
bran ament al fiecărui punct termic. ș

Punctele  termice  urbane din municipiul  Craiova au fost  construite  în baza proiectelor  tip
pentru ansambluri de locuin e, cu puteri termice de 2,5; 5; 7,5; 10Gcal/h i au fost puse înț ș
func iune în perioada 1981-1990. Aceste puncte termice erau echipate cu schimbătoare deț
căldură de suprafa a tip fascicul de evi în manta. în anii 1996-2006 toate aceste schimbătoareț ț
de căldură fasciculare au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu placi inoxidabile.

Punctele termice func ionează după schema cu un circuit de încălzire i preparare a apei caldeț ș
de  consum în  două trepte,  în  serie  cu  instala ia  de  încălzire.  Circula ia  agentului  termicț ț
secundar  este  asigurată  prin  intermediul  unor  pompe  cu  tura ie  constantă  amplasate  înț
punctele termice.

În  punctele  termice  sunt  instalate  un  număr  de  295  de  schimbătoare  de  căldură  pentru
încălzire i 224 pentru apă caldă de consum. Atât pe partea de încălzire cât i pe partea de apăș ș
caldă de consum toate schimbătoarele de căldură tubulare au fost înlocuite cu schimbătoare
de căldură cu plăci.

Schimbătoarele  de  căldură  cu  plăci  au  fost  proiectate  să  func ioneze  la  un  regim  deț
temperatură  i  debite  corespunzătoare  regimului  de  func ionare  al  CET  din  momentulș ț
realizării modernizării (temperatură maximă pe circuitul de ducere agent primar de 125oC iș
debit hidraulic mai mare de 5000 t/h).

Furnizarea agentului termic primar la parametrii inferiori celor prevăzu i în proiect, determinăț
un  regim de  func ionare  neeficient  din  punct  de  vedere  energetic  al  schimbătoarelor  deț
căldură,  ceea  ce  duce la  diminuarea  capacită ii  de transfer  a  căldurii  spre agentul  termicț
secundar i scăderea eficien ei energetice a sistemului. ș ț

În perioada  1999 -  2018,  au  fost  deconectate  de la  sistemul  centralizat  de alimentare  cu
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energie  termică  17.257  apartamente,  reprezentând  23,31  % din  numărul  ini ial  de  spa iiț ț
locative individuale din blocurile de locuin e.ț

Prin urmare, sarcina termică reală arondată punctelor termice este mai mică decât puterea
instalată. Acest fapt se reflectă îndeosebi în func ionarea instala iilor termomecanice (pompeț ț
de circula ie, conducte, fitinguri i armături). Supradimensionarea nu este evidentă în cazulț ș
schimbătoarelor  de  căldură,  întrucât  acestea  au  fost  înlocuite  în  perioada  1995-2007  cu
schimbătoare de căldură cu plăci luându-se în calcul sarcina termică actualizată la momentul
modernizării.

Prin proiectul ini ial,  circula ia agentului termic secundar se realiza cu pompe centrifugaleț ț
monoetajate de tip Lotru, Cri , Cerna i AN, iar pentru umplerea i completarea instala iilorș ș ș ț
de  încălzire  au  fost  prevăzute  pompe  centrifugale  multietajate  de  tip  Sadu.  Sistemul  de
expansiune din dotarea punctelor termice era compus din recipiente sub presiune stabile de
tip închis i perna de aer era asigurată de compresoare.ș

Supradimensionarea  este evidentă  în cazul  pompelor  de circula ie  care determină pierderiț
suplimentare  de energie  electrică  activă  i  reactivă.  Totodată,  datorită  supradimensionăriiș
re elelor de distribu ie, a scăzut viteza de circula ie a agentului termic prin conducte, fapt ceț ț ț
generează o pierdere suplimentară de energie termică în sistemul de distribu ie.ț

Se impune ca în cazurile de supradimensionare să se înlocuiască electropompele de circula ieț
existente cu electropompe cu tura ie variabilă, ai căror parametrii hidraulici să fie corela i cuț ț
sarcina actuală.

Pentru  cre terea  eficien ei  energetice  a  sistemului  centralizat,  în  anul  2007  s-a  trecut  laș ț
transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne, complet automatizate i pânăș
la începutul anului 2014 s-au modernizat alte 14 puncte termice. Electropompele de circula ieț
a  apei  din  instala iile  de  încălzire  i  de  preparare  a  apei  calde  menajere  sunt  dotate  cuț ș
convertizoare  statice  de  frecven ă  i  func ionare  automată,  cu  men inerea  diferen ei  deț ș ț ț ț
presiune între conductele de ducere i întoarcere ale circuitului de încălzire. Instala iile deș ț
automatizare  sunt  construite  în  jurul  unor  regulatoare  electronice  programabile,  liber
configurabile, cu posibilitatea de extindere i dezvoltare ulterioară, prin adăugarea de moduleș
de extensie. Utilajele, echipamentele i instala iile sunt dotate cu interfe e specializate, careș ț ț
permit  integrarea în sistemul centralizat  de supraveghere,  reglare,  control,  monitorizare iș
achizi ie  de  date  tip  SCADA.  Datele  de  operare  ale  punctelor  termice  (debite,  presiuni,ț
temperaturi),  precum i  informa iile  integrate  în  timp se transmit  prin  re eaua  internet  laș ț ț
dispeceratul  central  din  punctul  termic  nr.  10  Craiovi a  Nouă.  Sistemul  dispecer  permiteț
transmiterea de comenzi către servomotoarele electrice de ac ionare a robinetelor de reglareț
cu două i trei căi, precum i a comenzilor de pornire/oprire la distan ă a electropompelor. ș ș ț

În prezent sunt modernizate un număr de 26 puncte termice.

Până la finele anului 2014 s-au pus în func iune instala iile automate de completare/umplere aț ț
instala iilor de încălzire cu apă de adaos din returul instala iei de agent termic primar, pentruț ț
toate punctele termice aflate în administrarea Termo Craiova SRL. Tot începând cu anul 2014
au fost instalate centrale de alarmare i camere de supraveghere video pentru 35 de puncteș
termice nemodernizate,  iar  în PT 2 Valea Ro ie i  PT 23 August s-au realizat  lucrări  deș ș
automatizare  ale  instala iilor  de  preparare  a  apei  calde  de  consum,  pentru  asigurareaț
parametrilor optimi ai apei calde de consum spre utilizatori.

La  contoarele  de  energie  termică  instalate  pe  circuitul  de  agent  primar  se  înregistrează
diferen e între volumele măsurate pe circuitele de ducere i întoarcere la intrarea în puncteleț ș
termice.
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Se impune verificarea condi iilor tehnice i metrologice pe trebuie să le îndeplinească acesteț ș
sisteme de măsurare a energiei termice, prevăzute cu un circuit suplimentar de măsurare a
debitului  (în  special  condi ia  de  împerechere  a  acestor  traductoare  astfel  încât  erorile  deț
măsurare să fie comparabile).

Pentru  cre terea  eficien ei  energetice,  este  necesară  reconsiderarea  capacită ii  instalate  înș ț ț
punctele termice i corelarea acesteia cu sarcina termică existentă, adoptarea unor solu ii deș ț
optimizare  a  traseelor  de  conducte,  redimensionarea  conductelor,  refacerea  termoizola ieiț
afectate  ca  urmare  a  tasărilor  i  discontinuită ilor,  înlocuirea  armăturilor  de  închidere  iș ț ș
reglare  defecte  sau  nefunc ionale,  precum  i  modernizarea  sistemelor  de  automatizare  aț ș
func ionării instala iilor, atât pentru circuitul de încălzire, cât i în circuitul de preparare aț ț ș
apei calde de consum.

Re elele secundare aferente centralelor punctelor i termiceț ș

Re elele termice de distribu ie sunt amplasate în intravilanul municipiului Craiova, fac parteț ț
din  categoria  bunurilor  de  utilitate  publică  i  apar in  domeniului  public  al  municipiuluiș ț
Craiova, conform H.G. nr. 965/2002.

Sistemul  de  distribu ie  al  energiei  termice  este  dat  în  administrarea  operatorului  local  deț
servicii publice S.C. Termo Craiova S.R.L. în temeiul H.C.L. nr. 170/2012.

Re eaua  secundară  asigură  furnizarea  energiei  termice  din  punctele  termice  până  laț
consumatorii finali.

Lungimea traseului de re elele termice secundare aferente punctelor termice este 121 km (484ț
km de conducte).  Sistemul de re ele  este fie de tip  cvadritubular  (două conducte ducere-ț
întoarcere  pentru  încălzire,  o  conductă  pentru  circula ie  apă  caldă  i  o  conductă  deț ș
recirculare),  fie  cu  3  conducte  (două  conducte  ducere-întoarcere  pentru  încălzire  i  oș
conductă  pentru  circula ie  apă  caldă).  Sistemul  este  alcătuit  din  conducte  clasice  ( eavăț ț
neagră trasă fără sudură) cu izola ie din vată minerală cu grosime de 0,04 m pentru încălzireț
i conducte clasice ( eavă zincată) cu izola ie din vată minerală cu grosime de 0,03 m pentruș ț ț

apă  caldă  de  consum,  pozate  în  canale  subterane  vizitabile  i  necirculabile  din  beton.ș
Adâncimea medie de pozare a conductelor este de minim 0,8 m în zonele verzi i minim 1,5ș
m zonele carosabile. Distan a este măsurată de la cota zero până la generatoarea protec ieiț ț
termoizola iei. ț

Re elele preizolate sunt alcătuite din conducte fabricate din eavă neagră fără sudură, izolateț ț
cu  spumă  dură  de  poliuretan  i  protejate  la  exterior  cu  manta  din  polietilenă  de  înaltăș
densitate,  montate  direct  în  pământ  (CT 6  Calea  Bucure ti,  PT 8  Calea  Bucure ti,  PT 9ș ș
Craiovi a  Nouă).  La amplasarea  noilor  conducte a fost  respectată,  de regulă,  configura iaț ț
existentă a re elelor termice, demolându-se unul dintre pere ii laterali ai canalului de protec ieț ț ț
pentru respectarea distan elor minime dintre conductele adiacente. Sistemul de distribu ie aț ț
energiei  termice  a  fost  pus  în  func iune  începând  cu  anul  1960.  Canalele  termice  suntț
construite din chesoane prefabricate de tip U, etan ate prin chituire cu mortal de ciment, careș
în urma mi cărilor tectonice i a deplasărilor de teren s-au degradat, rezultând infiltra ii deș ș ț
apă în interior. 

Pentru sistemul de distribu ie a energiei termice este instituită o zonă de protec ie, cu scopulț ț
de  a  proteja  re elele  termice  i  pentru  a  asigura  accesul  personalului  de  mentenan ă  iț ș ț ș
repara ii.  Distan ele  care  delimitează  zona  de  protec ie  a  re elelor  termice,  măsurate  înț ț ț ț
proiec ie  orizontală  de  la  limita  exterioară  a  canalelor  din  beton  în  care  sunt  amplasateț
conductele  termice,  de o parte i de alta  a acestora,sunt  stabilite  în corelare cu distan eleș ț
minime  dintre  re elele  edilitare  subterane  i  elementele  de  construc ii,  stabilite  înț ș ț
conformitate  cu  standardul  SR  8591/1997  –  Re ele  edilitare  subterane  –  Condi ii  deț ț
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amplasare.

Zona adiacentă sistemului de distribu ie a energie termice în care sunt instituite restric ii iț ț ș
interdic ii,  în scopul asigurării func ionării normale a acestuia i pentru evitarea punerii înț ț ș
pericol  a  persoanelor,  bunurilor  i  mediului  din  vecinătate  este  definită  drept  zonă  deș
siguran ă. Zona de siguran ă a re elelor termice este de 5 m de o parte i de alta a canalelorț ț ț ș
din beton i include zona de protec ie.ș ț

Începând cu anul 2012 au fost realizate lucrări de reîntregire a conductelor de recirculare a
apei calde de consum. La ora actuală, peste 80% dintre utilizatorii de tip condominiu sunt
racorda i la circuitul de recircula ie a apei calde de consum.ț ț

Au fost realizate lucrări de înlocuire a conductelor termice pe tronsoanele afectate de pierderi
de  agent  i  energie  termică  prin  neetan eită i,  pe  aproximativ  30% din  traseul  re elelorș ș ț ț
termice.

Starea actuală a sistemului de distribu ie aferent punctelor termice este necorespunzătoare, caț
urmare a corodării conductelor i tasării termoizola iei.ș ț

Starea tehnică a re elei secundare aferentă centralelor termice din sistemul centralizatț

Re eaua secundară asigură furnizarea energiei termice produsă în centralele termice de zonăț
până la consumatorii finali. Sistemul de re ele este fie de tip cvadritubular (două conducteț
ducere  – întoarcere  pentru încălzire,  o  conductă  de circula ie  apă caldă  i  o conductă deț ș
recirculare),  fie  cu  3  conducte  (două  conducte  ducere  –  întoarcere  pentru  încălzire  i  oș
conductă de circula ie apă caldă), compus din conducte clasice cu izola ie din vată minerală,ț ț
pozate  în  canale  subterane  vizitabile  i  necirculabile.  Lungimea  de  traseu  a  re elelorș ț
secundare aferente centralelor termice este de 30 km din care au fost modernizate 1,015 km
de re ea prin înlocuire cu conducte preizolate.ț

Starea actuală a sistemului de distribu ie aferent centralelor termice este necorespunzătoare,ț
ca urmare a corodării conductelor i tasării termoizola iei. Lucrările efectuate până în prezentș ț
au constat  doar  în  înlocuiri  par iale  în  zonele  unde s-au constatat  pierderi  mari  de agentț
termic.

Contorizare

Total bran amente contorizateș       7320

Total sisteme de contorizare proprietate ter iț  150

Total sisteme de contorizare ter i proprietate Termoț   30

Total bran amente contorizate proprietate Termoș 7483

Sisteme de contorizare în PT + CT  313

Grad Contorizare ÎNC. = 3794 / (3794+41) = 98,93%

Grad Contorizare ACC.= 3523 / (3523+10) = 99,68%

Din punctul de vedere al automatizării, au fost automatizate toate centralele termice.

Eficien a energeticăț

Intravilanul municipiului Craiova are clădiri de locuit de diverse tipuri: clădiri individuale de
regim de înăl ime P, P+1, P+2 i clădiri colective/blocuri cu regim de înăl ime în majoritateț ș ț
P+4,  dar  i  de  tip  P+7,  P+10 amplasate  începând  din  zona centrală  i  mergând  până  laș ș
periferie, precum i pe arterele principale.ș

Majoritatea blocurilor sunt construite în perioada 1950-1990 i nu au suferit lucrări majore deș
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îmbunătă ire a eficien ei energetice. Acestea prezintă o rezisten ă termică scăzută a anvelopeiț ț ț
clădirilor,  cu valori  dependente  atât  de  materialele  de  izola ie  termică  utilizate,  cât  i  deț ș
configura ia geometrică i structurală a clădirilor existente.ț ș

Imobilele  racordate  la  sistemele  centralizate  de  încălzire  urbană  prezintă  o  serie  de
caracteristici din punctul de vedere al performan elor termice, i anume:ț ș

 zidurile  exterioare  i  terasele  realizate  cu  tehnologii  i  materiale  care  faciliteazăș ș
transferul de căldură către exterior;

 tâmplării cu performan e scăzute din punctul de vedere al transferului de căldură;ț

 instala iile interioare de încălzire nu sunt individualizate pe apartamente, nepermi ândț ț
o contorizare individuală pe fiecare abonat.

În scopul reducerii pierderilor de căldură din apartamente, este necesară reabilitarea termică a
anvelopei clădirilor (a fa adelor, teraselor, a tâmplăriei exterioare). Clădirile încadrate în claseț
de risc 0-III, trebuie să fie reabilitate i structural.ș

Alegerea solu iei  de reabilitare  i  modernizare termică  i  energetică a clădirilor  de locuitț ș ș
existente, la nivelul anvelopei acestora (refacere izola ii termice, fonice, hidrofuge, lucrări deț
eliminare a condensului, refacere fa ade, terase), se face de comun acord i în colaborare cuț ș
proprietarii  clădirilor,  avându-se  în  vedere  alcătuirea  i  starea  elementelor  de  construc ieș ț
existente,  determinate în faza de realizare a expertizei  termice i energetice,  precum i înș ș
func ie de criteriile prioritare specifice fiecărei situa ii în parte.ț ț

Reabilitarea clădirilor se face împreună cu partea de instala ii, ele neputând să fie realizateț
separat.

În prezent sunt în implementare o serie de proiecte de reabilitare termică a clădirilor de locuit,
ce urmăresc cre terea performan elor energetice ale clădirilor, reducerea facturilor de energieș ț
termică  i  implicit,  îmbunătă irea  condi iilor  de  via ă  pentru  popula ie,  îmbunătă ireaș ț ț ț ț ț
aspectului  estetic  al  clădirilor  i  degrevarea  bugetului  local  de  sume  importante  alocateș
subven iilor pentru energia termică.ț

Concluzii asupra stării tehnice actuale a sistemului centralizat de alimentare cu energie
termică în municipiul Craiova

Producerea energiei termice în sistem centralizat s-a bazat ini ial pe consumul industrial deț
energie termică solicitat de marii consumatori industriali existen i local până în anii 2000.ț

Prima  perioadă  a  diminuării  activită ii  i  eficien ei  S.A.C.E.T  a  fost  cea  a  debran ărilorț ș ț ș
industriale. Astfel, fie o parte din consumatorii industriali i-au instalat echipamente propriiș
de producere a energiei, nemul umi i de calitatea serviciilor prestate de S.A.C.E.T., fie i-auț ț ș
întrerupt activitatea.

În acest fel, o componentă importantă a consumului S.A.C.E.T. a fost desfiin ată, cu influen eț ț
nefaste asupra eficien ei energetice i economice ale acestora.ț ș

Desfiin area marilor consumatori industriali a limitat produc ia energiei termice la necesită ileț ț ț
mult mai reduse a unor consumatori de tip agen i economici i la consumul destinat încălziriiț ș
spa iilor destinate locuin elor din municipiu. ț ț

Debran area consumatorilor industriali a produs o reducere importantă a eficien ei energeticeș ț
i  economice  a  S.A.C.E.T.  de  mare  i  medie  capacitate  (care  alimentau  i  consumatoriș ș ș

industriali),  prin  reducerea  semnificativă  a  cantită ii  de  căldură  vândute  (deci  scădereaț
veniturilor), respectiv prin cre terea pierderilor procentuale de energie, datorită func ionăriiș ț
sistemelor centralizate la sarcini par iale.ț

34



Această tendin ă de scădere a consumului de energie termică livrat din sistemul centralizat s-ț
a manifestat i în perioada următoare, consumul popula iei reducându-se cu cca. 24%, în timpș ț
ce consumul agen ilor economici s-a redus cu cca. 10%. ț

Conform  evolu iei  se  constată  că  pierderea  semnificativă  de  clien i  este  cea  din  rândulț ț
consumatorilor casnici. 

Reducerea consumului de energie termică s-a datorat debran ărilor de la sistemul de încălzireș
centralizată, utilizatorii optând pentru o sursă individuală de producere a energiei termice, de
regulă o microcentrală termică de apartament.

Cantitatea de energie termică introdusă în sistemul de transport al energiei termice în ultimii
trei ani este livrată, pe de o parte, consumatorilor alimenta i direct din sistemul de transportț
i, respectiv, livrată punctelor termice i modulelor termice care alimentează consumatoriiș ș

casnici i restul agen ilor economici prin re eaua de distribu ie.ș ț ț ț

Acela i trend se găse te i în analiza consumului de gaze naturale înregistrat în ultimii 3 ani:ș ș ș

2018: 38.301,942974 MW/h

2017: 39.157,512191 MW/h

2016: 41.489,755414 MW/h

Din analiza bilan ului  termoenergetic  anual  real  pentru sistemul de alimentare  cu energieț
termică produsă în centralele termice de zonă echipate cu cazane pe gaze naturale, reiese că
au produs în anul de bilan  31908,85 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vândut consumatorilorț
22506,26 Gcal  i  s-au  pierdut  în  re elele  de  distribu ie  9402,59 Gcal  adică  29,47 % dinș ț ț
energia termică produsă.

Pentru încălzire în sezonul de iarnă s-au facturat 19441,01 Gcal, iar pentru alimentarea cu apă
caldă de consum a consumatorilor racorda i la re ea s-au facturat 3112,77 Gcal.ț ț

Pierderile de căldură prin pierderi masice în re elele de încălzire i apă caldă de consum auț ș
totalizat  862,21  Gcal  i  au  reprezentat  2,7  % din  energia  termică  produsă  de  centraleleș
termice. Pierderile prin transfer termic în mediul ambiant ale conductelor au fost de 8540,38
Gcal, adică o pierdere procentuală de 26,77 %.

Din analiza datelor se observă că pierderile procentuale de căldură prin transfer termic sunt
mari (26,77%). Pierderile masice de apă în re elele de distribu ie sunt relativ reduse i anume:ț ț ș
în re elele de încălzire s-au pierdut 7617 mț 3 de apă pe an, iar în re elele de apă caldă deț
consum s-au pierdut 14805 m3 de apă. 

Cauzele principale ale acestor pierderi sunt determinate de următorii factori:

 debran area  unui  număr  important  de  consumatori  de  la  re ea,  aceasta  devenindș ț
supradimensionată pentru consumul actual;

 vechimea mare (peste durata normală de utilizare) a conductelor cu o izola ie termicăț
îmbătrânită;

 introducerea  conductelor  de  recirculare  a  apei  calde  de  consum pentru  a  asigura
temperatura necesară în momentul utilizării apei de către consumatori;

 manevrelor de golire cu ocazia repara iilor accidentale i a avariilorț ș

Din analiza bilan ului termoenergetic anual real pentru punctele termice, reiese că, cantitateaț
de energie  termică preluată  din sistemul de transport  al  apei  fierbin i  de cele  104 puncteț
termice a fost  de 451733,91 Gcal.  Din aceasta  cantitate,  în sezonul de iarnă s-au vândut
consumatorilor pentru încălzire 288702,67 Gcal.
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Cantitatea de energie termică vândută consumatorilor cu apa caldă de consum a fost 62360,55
Gcal.

Diferen a de 105620,89 Gcal dintre energia termică cumpărată din sistemul de transport iț ș
totalul energiei termice vândute consumatorilor reprezintă pierderi în sistemul de distribu ie.ț
În procente, pierderile au fost de 23,38 %.

Dintre acestea, 8001,20 Gcal s-au pierdut prin pierderi de agent termic (masice) în circuitele
de distribu ie a apei calde de consum i 1969,23 Gcal prin pierderi de agent termic (masice)ț ș
în circuitele de încălzire. Cantitatea de 95650,46 Gcal a fost pierdută prin transfer de căldură
în mediul ambiant în re elele de încălzire i de apă caldă de consum. Pierderile procentuale deț ș
energie termică au fost de 2,21 % prin pierderi masice i de 21,17 % prin transfer de căldurăș
în mediul ambiant din energia termică intrată în punctele termice.

În momentul de fa ă sunt modernizate complet 26 de puncte termice. La toate celelalte puncteț
termice  au  fost  înlocuite  schimbătoarele  de  căldură  existente  cu  schimbătoare  cu  plăci
inoxidabile. De asemenea, o parte din echipamentele i instala iile din schema func ională aș ț ț
punctelor termice a fost modernizată par ial, iar echipamentele care au rămas neschimbate auț
un grad de uzură semnificativ. 

Pierderile de căldură realizate în câteva din punctele termice analizate variază în limitele 0,5-
4%.

Fa ă  de  pierderile  tehnologice  determinate,  pierderile  reale  sunt  mai  mari  datorităț
următoarelor cauze:

 vechimea re elei cuprinsa intre 25 i 48 aniț ș

 îmbătrânirea izola iei termice i degradarea continuă a acesteiaț ș

 reabilitarea a numai 25% din re ea termică secundarăț

 parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferi i fa ă de proiect, fapt ceț ț
conduce la reducerea transferului de căldură în schimbătoarele din punctele termice iș
realizarea unor temperaturi mai ridicate în circuitele de retur fa ă de cele din diagramaț
de reglaj a temperaturii

 armăturile  nu mai  asigură  separarea  sau închiderea  etan ă  i  reglarea  parametrilorș ș
hidraulici

 extinderea re elei de recircula ie a apei calde de consumț ț

 capacitatea instalată a punctelor termice a devenit excedentară fa ă de sarcina termicăț
solicitată de actualii consumatori 

 scăderea  consumului  în  urma  debran ărilor,  re eaua  de  distribu ie  devenindș ț ț
supradimensionată.

Supradimensionarea  este  evidentă  i  în  cazul  pompelor  de  circula ie,  care  datorităș ț
subîncărcării determină pierderi suplimentare de energie electrică activă i reactivă. Totodată,ș
datorită supradimensionării în re elele de distribu ie a scăzut viteza de circula ie a agentuluiț ț ț
termic, fapt ce generează o pierdere mare de energie termică în special sub formă de transfer
termic  în  mediul  ambiant.  Astfel,  se  impune  înlocuirea  electropompelor  de  circula ieț
existente cu electropompe cu tura ie variabilă, ai căror parametrii hidraulici să fie corela i cuț ț
încărcarea actuală. 

Pentru cre terea eficien ei energetice a sistemului de alimentare cu energie termică trebuieș ț
avută în vedere montarea buclelor de automatizare, în mod special, pe circuitul de preparare a
apei calde de consum. 
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Pentru  respectarea  parametrilor  de  furnizare  a  agentului  termic  se  poate  avea  în  vedere
înlocuirea re elelor de distribu ie existente cu re ele noi, din conducte preizolate, montate înț ț ț
canale termice sau montate direct în pământ i modernizarea punctelor termice urbane rămaseș
nemodernizate.

În concluzie, principalele cauze ale reducerilor numărului de consumatori din SACET sunt: 

 Cre terea continuă a pre ului la energia termică.ș ț

 Asigurarea  siguran ei  în  func ionare  i  a  gradului  de  asigurare  al  continuită iiț ț ș ț
agentului  termic  furnizat,  în  condi iile  nealocării  fondurilor  de  investi ii  pentruț ț
modernizarea re elelor termice de transport i distribu ieț ș ț

o Reducerea  temperaturii  agentului  termic  livrat  în  re eaua de transport  (cca.ț
90°C la plecarea din centrala de cogenerare) i diminuarea acesteia pe traseu,ș
datorită distan ei mari între sursă i consumatori, amplasarea surselor fiind laț ș
distan e mari de centrul de greutate al consumului. ț

o Temperatura de cca. 90°C a agentului termic livrat în sistemul de transport de
centrala  de  cogenerare,  care  necesită  încălzire  în  momentele  de  vârf  ale
consumului. 

 Mentalitatea  consumatorilor  privind  dorin a  de  a- i  manifesta  independen a  laț ș ț
controlul asupra consumului propriu, prin instalarea centralelor de apartament.

 Nealocarea resurselor financiare necesare pentru reabilitarea instala iilor interioare dinț
blocurile de locuin e i nepunerea în aplicare a măsurilor de trecere la distribu ia peț ș ț
orizontală 

 Lipsa posibilită ii  de furnizare a apei calde de consum, în multe  blocuri  instala iaț ț
interioară de furnizare acc fiind distrusă datorită neutilizării acesteia pe termen foarte
lung, precum i absen a conductelor de recirculare din blocurile de locuin e.ș ț ț

 Nepunerea  în  aplicare  a  măsurilor  stabilite  prin  documenta iile  tehnice  careț
reconsideră ansamblul instala iilor termice, în scopul asigurării protec iei utilizatorilorț ț
finali răma i racorda i la sistemul centralizat după deconectarea unor apartamente dinș ț
condominiu. 

 Reducerea  veniturilor  popula iei  prin  diminuarea  numărului  de  locuri  de  muncăț
stabile  i  cre terea  omajului,  serviciul  de  încălzire  centralizate  devenind  pentruș ș ș
ace tia inaccesibil. ș

 Fenomenul  de  migra ie  masivă  a  for ei  de  muncă  în  afara  ării  sau  în  locuin eleț ț ț ț
părinte ti  din  zonele  rurale,  foarte  multe  locuin e  rămânând  goale  i  inerentș ț ș
debran ate, acestea reprezentând cca. 13% din totalul locuin elor existente. ș ț

 Debran area par ială de la sistemul centralizat de încălzire, utilizatorii optând pentruș ț
reducerea consumului i costului aferent, în detrimentul asigurării unui confort termicș
în locuin e.ț

Având în  vedere  că  cea  mai  mare parte  a  energiei  termice  furnizată  de  SC Termo
Craiova SRL este cumpărată (93,43%),  i  numai 6,57% este produsă de SC Termoș
Craiova SRL, Municipiul  Craiova nu poate controla preţul de producere  a energiei
termice,  în  condi iile  în  care  acesta  reprezintă  o  componentă  esenţială  a  preţuluiț
energiei termice facturat de SC Termo Craiova SRL utilizatorilor serviciului public de
alimentare  cu  energie  termică  si  nici  nu  îsi  poate  stabili  o  strategie  de  cre tere  aș
eficienţei energetice pe întregul lanţ tehnologic.
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Pentru a putea realiza o analiză din punct de vedere economico-financiar a operatorului actual
al sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat la nivelul municipiului
Craiova, trebuie investigată situa ia juridică a operatorului SC Termo Craiova SRL.ț

Prin Hotărârea  Nr.  130 din 30.11.1998 a  fost  înfiin ată  Regia  Autonomă de Termoficareț
Craiova cu sediul în Craiova strada Brestei 105, actualmente în strada Mitropolit Firmilian nr.
14 din jude ul Dolj. În data de 10.09.2012 s-a demarat procedura de transformare a regieiț
autonome în societate comercială din R.A TERMOFICARE CRAIOVA s-a transformat în
SC Termo Craiova S.R.L., cu următoarele date de identificare:

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J16/1722/2012, atribuit în data de 23.10.2012

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J16/1722/2012

Cod unic de înregistrare: 30818118

Certificat  de  înregistrare:  B2653426,  emis  pe  data  de  23.10.2012  si  eliberat  la  data
24.10.2012

Adresă  sediu  social:  Municipiul  Craiova,  Strada  MITROPOLITUL FIRMILIAN,  Nr.  14,
Judet Dolj

Contacte sediu social: telefon: 0251599388, 0763638152

Contacte firmă: telefon: 0251599388, 0763638152

Actul de înmatriculare şi autorizare: Rezoluţie director/persoană desemnată nr. 514539 din
data 23.10.2012

Stare firmă: reorganizare judiciară, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 28.08.2018

Durată: nelimitată; 

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Hotărâre, nr. 154 din data 04.10.2012

Durata sediului:nelimitat.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 200 LEI , integral vărsat

Număr părţi sociale: 20

Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI 

NATURĂ CAPITAL

integral de stat

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

Calitate: asociat

Naţionalitate: română

SEDIU SOCIAL: Municipiul Craiova, Strada BRESTEI, Nr. 129, Judet Dolj
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Nr. de ordine în registrul comerţului: J16/752/1995

CUI: 7403230

Aport la capital: 10 LEI 

Aport vărsat total: 10 LEI 

Aport vărsat în LEI : 10 LEI 

Număr parţi sociale: 1

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 5% / 5%

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA

Calitate: asociat

Naţionalitate: română

SEDIU SOCIAL: Municipiul  Craiova,  Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr.  7,  Judet
Dolj

CUI: 4417214

Aport la capital: 190 LEI 

Aport vărsat total: 190 LEI 

Aport vărsat în LEI : 190 LEI 

Număr parţi sociale: 19

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 95% / 95%

Reprezentat de: 

BOANGIU FLORICICA

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 09.02.1969, Loc. Craiova, Dolj, România

Puteri: REPREZENTARE A MUN. CRAIOVA IN AGA TERMO CRAIOVA SRL 

Data numirii: 31.03.2016

Durată mandat: neprecizată

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

NICOLĂIŢĂ LORENA

Calitate: administrator special

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 19.07.1976, Loc. Târgu Jiu, Gorj, România

Data numirii: 06.06.2018
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Durată mandat: neprecizată

Dată depunere specimen semnătură: 06.06.2018

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

SIOMAX SPRL

Calitate: administrator judiciar

Sediu: Municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, Bloc 3, Etaj P+E, Judet Gorj

Naţionalitate: română

Durată mandat: nelimitată

Puteri: SUPRAVEGHERE ACTIVITATE

Obiectul  principal  de  activitate  al  unită ii  este  produc ia,  produc ia,  transportul,ț ț ț
transformarea, distribu ia i furnizarea energiei termice sub formă de agent termic secundarț ș
pentru  încălzire  i  apă caldă  de  consum, precum i  exploatarea,  între inerea,  repararea  iș ș ț ș
dezvoltarea re elelor termice i a instala iilor din punctele i centralele termice.ț ș ț ș

Prin Sentinţa nr. 363/18.03.2015, pronunţată în dosarul nr. 140/63/2015, Tribunalul Dolj -
Sectia  a  II-a  Civilă  a  dispus  deschiderea  procedurii  generale  de  insolvenţă  împotriva  SC
Termo Craiova SRL, numind ca administrator judiciar societatea profesională Siomax SPRL,
cu sediul în Târgu-Jiu, str.  Unirii,  nr. 3,  P+E, jud.  Gorj,  Număr de înscriere în Registrul
Formelor de Organizare RFO II 0024/2006, reprezentată prin asociat  coordonator Somnea
Maria Mariana.

În prezent, firma care se ocupă de furnizarea energiei termice în municipiul Craiova se află în
insolven ă de doi ani. Termo Craiova SRL acumulase datorii de circa 300 de milioane de leiț
către  producătorul  aburului  ce stă  la  baza formării  agentului  termic  în  Craiova,  respectiv
Complexul  Energetic  Oltenia  (CEO). Termo nu a putut să achite  către CEO facturile  din
cauză că, la rândul ei, societatea are de recuperat datorii uria e de la popula ie, circa 90 deș ț
milioane  de  lei  –  conform  datelor  furnizate  la  ultima  raportare  de  către  administratorul
judiciar Siomax, care se ocupă de insolven a Termo Craiova SRL.ț

Plecând  de  la  importan a  socială  i  economică  a  operatorului  în  economia  municipiuluiț ș
Craiova datorată numărului de persoane angajate 533, cifrei de afaceri realizata 77.341.270
lei în anul 2017, obiectului de activitate conform Cod CAEN 3530 “Furnizarea de abur şi aer
condiţionat” i a implica iilor pe orizontală (Societatea Complexul Energetic Oltenia SA iș ț ș
alte societă i prestatoare de servicii către SC Termo Craiova SRL, societă i comerciale, etc.),ț ț
este necesar să se depună toate eforturile în vederea promovării tuturor demersurilor posibile
de men inere în stare de func ionare a operatorului, se arăta în solicitarea administratoruluiț ț
judiciar  în  urma  căreia,  în  luna  august  2018,  Tribunalul  Mehedin i  a  decis  prelungireaț
insolven ei SC Termo Craiova SRL cu încă un an, până la 17 februarie 2020.ț

Situa ia economico-financiară a SC Termo Craiova SRL la data intrării în insolven ă ț ț

La data deschiderii procedurii generale de insolven ă, situa ia SC Termo Craiova SRL eraț ț
critică datorită blocajului financiar în ceea ce prive te existen a surselor financiare care săș ț
asigure  capitalul  de  lucru  necesar  pentru  continuarea  activită ii  i  asigurării  stocurilor  deț ș
materii prime îndreptate acestui deziderat.

Din necesitatea corelării resurselor cu mijloacele, activele pe termen lung ar trebui finan ateț
cu sursele pe termen lung (capitaluri proprii i alte datorii pe termen lung), iar datoriile peș
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termen scurt ar trebui corelate cu activele curente.

Nerespectarea acestei reguli bilan iere determină dezechilibrareț a unei companii, aceasta neavând
suficiente active ce ar putea fi transformate rapid în cash ul necesar acoperirii datoriilor pe termen scurt. 

Indicatori dec.2012 dec.2013 dec.2014 feb.2015

ACTIVE
CIRCULANTE

(AC)

112,086,636 106,397,927 99,431,823 111,103,920

DATORII PE
T.S (DTS)

236,041,449 270,834,454 309,475,029 324,646,566

Chelt in avans –
471

64,842 33,055 28,177 32,332

AC -DTS + ch
avans

-123,889,971 -164,403,472 -210,015,029 -213,510,314

ACTIVE
IMOBILIZATE

(AI)

3,142,732 3,781,972 4,408,871 4,327,873

CAPITAL
PROPRIU /

DTL

-160,862,155 -200,736,416 -245,721,074 -249,297,357

Provizioane pt
litigii

40,114,916 40,114,916 40,114,916 40,114,916

AI -CAP PROP
–DTL

123,889,971 164,403,472 210,015,029 213,510,314

Analiza echilibrului bilan ier al SC Termo Craiova SRLț  în perioada analizată anterioară datei
intrării în insolven ă, 2012-2015, indică faptul că aceasta se confruntă cu un dezechilibru încăț
în urmă cu 3 ani având în vedere faptul că activele curente s-au situat la un nivel inferior
raportat la datoriile pe termen scurt, compania nereu ind să transforme activele circulante înș
disponibilul necesar acoperirii acestor datorii.

În 2014 capacitatea activelor circulante de a acoperi datoriile pe termen scurt a scăzut fa ă deț
anul  precedent  pe  seama  scăderii  volumului  activelor  circulante  mai  mult  decât  cel  al
datoriilor pe termen scurt. În acela i timp activele imobilizate au continuat să crească în timpș
ce datoriile  pe termen lung au scăzut  făcând astfel  posibilă  acoperirea  a  aprox. 23% din
datoriile pe termen scurt pe seama activelor imobilizate.

În luna februarie 2015, luna precedentă deschiderii procedurii insolven ei, acest dezechilibruț
s-a accentuat ca urmare a scăderii continue a activelor circulante, mai repede decât scăderea
datoriilor pe termen scurt. 

Lichiditatea  este  un  indicator  cheie  în  analiza  stării  de  solvabilitate a  unei  companii,  ea
reflextând  capacitatea  firmei  de  a- i  onora obliga iile  pe  termen  scurt  prin transformareaș ț
activelor curente (stocuri, crean e, etc) în numerar.ț
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Cea mai des întâlnită problemă ce determină dezechilibrul dintre lichiditatea mijlocelor iș
exigibilitatea resurselor apare atunci când firmele decid finan area unor active imobilizateț
fixe prin surse pe termen scurt.

În cazul debitoarei analiza lichidită ii în ultimii 3 ani anteriori deschideriiț  insolven ei relevă următoarele:ț  

Indicatori lichiditate Dec. 2012 Dec. 2013 Dec. 2014

Lichiditatea curenta (Acirculante/Pcurent) 47% 39% 32%

Lichiditatea
rapida ((Acirculante-Stocuri)/Pcurent) 

47% 39% 32%

Atât lichiditatea curentă cât i cea rapidă s-au men inut constante i sub limitele normale peș ț ș
întreg  parcursul  perioadei  analizate  indicând faptul  că societatea  a  finan at  active  fixe peț
seama datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea curentă confortabilă pentru o societate este în jurul valorii de 120% . Societatea
debitoare a avut o lichiditate medie în ultimii 3 ani de maxim 47 % in scadere drastica din
2012 in 2014 (cu 70-80 pct. procentuale sub nivelul indicat) reflectând faptul că societatea
debitoare s-a confruntat cu probleme de lichiditate încă în urmă cu 3 ani, încă de la înfiin are.ț
În 2014 lichiditatea curentă a înregistrat cel mai scăzut nivel al ultimilor 3 ani, aceasta fiind iș
una din cauzele deschiderii procedurii insolven ei.ț  

Lichiditatea rapidă este un indicator la fel de important ca i lichiditatea curentă care indicăș
capacitatea  societă ii  de  a  acoperi  datoriile  pe  termen  scurt  pe  seama  activelor  cele  maiț
lichide (cash i crean e). Un nivel acceptabil al acestui indicator este greu de stabilit având înș ț
vedere faptul că în structura activului activului patrimonial ponderea stocului depinde de tipul
de activitate desfă urată. Cu toate acestea un nivel optim este în jurul valorii de 80 %. Înș
cazul debitoarei lichiditatea rapidă medie în ultimii 3 ani a fost dintre 47%-32% (cu 30-40
pct. procentuale sub nivelul optim).

În vederea reechilibrării lichidită ii, conducerea societă ii a fost nevoită să adopte o serie deț ț
măsuri printre care:

 Cre terea eficien ei opera ionale prin reducerea costurilor fixe;ș ț ț  

 Eficientizarea gestiunii stocurilor; 

 Eficientizarea activelor  fixe neproductive (non core business) fie prin valorificarea
acestora, fie prin închirierea lor; 

Solvabilitatea indică gradul de acoperire  a obliga iilor  pe termen scurt,  mediu i lung dinț ș
activele patrimoniale. Un nivel standard acceptabil de 70% indică faptul că 70% din activele
societă ii sunt finan ate din datorii iar diferen a din capitaluri. Cu cât gradul de îndatorare eț ț ț
mai  mare,  cu  atât  presiunea  pe  profitabilitate  i  lichiditate  e  mai  mare  pentru  a  generaș
volumul de cash necesar acoperirii obliga iilor fa ă de furnizori i creditori.ț ț ș

Solvabilitatea debitoarei în perioada analizată este prezentată mai jos:

Indicatori solvabilitate (lei) Dec. 2012 Dec. 2013 Dec. 2014

Grad de îndatorare (Datorii totale / Datorii totale
+ Cap.proprii) 

314% 386% 485%

Solvabilitate generala (Activ total/Datorii Total) 49% 41% 34%
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Solvabilitate  patrimoniala (Cap.prop/Cap.prop
+DTL) 

100% 100% 100%

Din  punct  de  vedere  al  solvabilită ii  atât  generale  cît  i  patrimoniale,  de i  societatea  nuț ș ș
reu e te să se încadreze în parametri optimi, varia iile de la ace tia nu sunt foarte mari.ș ș ț ș

Astfel,  solvabilitatea generală  este considerată optimă în intervalul  150%-300% societatea
debitoare având la data intrării în insolve ă o medie a ultimilor 3 ani de 40% (cu aprox. 110ț
pct.  procentuale  sub  nivelul  min  acceptat)  în  timp  ce  solvabilitatea  patrimonială  este
considerată optimă în intervalul 40% - 60% iar societatea a realizat o medie a ultimilor 3 ani
de 100%. 

Analiza vitezelor de rota ie Leiț  

Viteza de rota ieț  Dec. 2012 Dec. 2013 Dec. 2014 

Viteza de rota ie a stocurilor ț

(Stocuri/costul bunurilor vândute)*365 

11 4

Viteza de rota ie a crean elor ț ț

(Crean e/cifra de afaceri*1,24)*365ț  

1,635 520 583

Viteza de rota ie a furnizorilor ț

(Furnizori/costul bunurilor vândute*1,24)*365 

2,330 849

Situa ia  economico-financiară  a  SC  Termo  Craiova  SRL  ulterior  datei  intrării  înț
insolven ă până în prezentț

O analiză  comparativă a indicatorilor  bilan ieri  existen i  până la  data prezentului  studiu relevă  utrmătoareaț ț
situa ie comparativă prezentată mai jos:ț

Indicatori din BILANT 2014 2015 2016 2017

ACTIVE  IMOBILIZATE  -
TOTAL

4,412,679 3,753,145 3,373,285 3,012,904

ACTIVE  CIRCULANTE  -
TOTAL, din care

98,920,139 102,483,841 89,615,987 75,007,007

Stocuri  (materii  prime,
materiale,  productie in curs de
executie,  semifabricate,
produse finite, marfuri etc.)

1,380,414 1,301,859 1,042,663 1,107,252

Creante 95,795,364 86,074,286 83,574,154 71,243,657

Casa si conturi la bănci 1,744,361 15,107,696 4,999,170 2,656,098

CHELTUIELI IN AVANS 28,177 11,624 7,822 6,380

DATORII 345,443,180 392,265,097 411,263,544 412,128,541
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VENITURI IN AVANS - - 99,040 94,326

PROVIZIOANE 4141323 - - -

CAPITALURI  -  TOTAL,  din
care:

-246,223,508 -286,016,487 -318,365,490 -334,196,576

Capital subscris varsat 200 200 200 200

Indicatori din CONTUL DE 
PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri netă 74,769,406 79,466,200 79,965,749 77,341,270

VENITURI TOTALE 80,906,233 84,649,280 83,022,834 80,329,172

CHELTUIELI TOTALE 127,699,834 108,924,783 97,441,822 97,027,170

Profitul sau pierderea brut(a)

-Profit 0 0 0 0

-Pierdere 46,793,601 24,275,503 14,418,988 16,697,998

Profitul  sau  pierderea  net(a)  a
exercitiului financiar

-Profit 0 0 0 0

-Pierdere 46,793,601 24,275,503 14,418,988 16,697,998

Indicatori din DATE 
INFORMATIVE

Numar mediu de salariati 729 684 572 534

Analiza echilibrului bilan ier al SC Termo Craiova SRLț  în perioada analizată de după data
intrării  în insolven ă,  2015-2017, indică faptul că dezechilibrul  bilan ier  a continuat  să seț ț
adâncească, având în vedere faptul că activele curente s-au situat la un nivel inferior raportat
la  datoriile  pe  termen  scurt,  compania  nereu ind  să  transforme  activele  circulante  înș
disponibilul necesar acoperirii acestor datorii.

În toată perioada analizată, capacitatea activelor circulante de a acoperi datoriile pe termen
scurt a scăzut anual fa ă de anul anterior pe seama scăderii volumului activelor circulante maiț
mult decât cel al datoriilor pe termen scurt. În acela i timp, activele imobilizate au continuatș
să scadă în timp ce datoriile pe termen lung au scăzut crescut.

Analiza lichidită ii în ultimii 3 ani anteriori deschideriiț  insolven ei relevă următoarele:ț  

Indicatori lichiditate 2014 2015 2016 2017

Lichiditatea curenta (Acirculante/Pcurent) 32% 27% 22% 19%
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Lichiditatea
rapida ((Acirculante-Stocuri)/Pcurent) 

32% 27% 22% 19%

Atât  lichiditatea  curentă  cât  i  cea  rapidă  s-au  men inut  sub  limitele  normale  pe  întregș ț
parcursul perioadei  analizate  indicând faptul că societatea a finan at  active fixe pe seamaț
datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea curentă confortabilă pentru o societate este în jurul valorii de 120%. 

Lichiditatea rapidă este un indicator la fel de important ca i lichiditatea curentă care indicăș
capacitatea  societă ii  de  a  acoperi  datoriile  pe  termen  scurt  pe  seama  activelor  cele  maiț
lichide (cash i crean e). Un nivel acceptabil al acestui indicator este greu de stabilit având înș ț
vedere faptul că în structura activului activului patrimonial ponderea stocului depinde de tipul
de activitate desfă urată. Cu toate acestea, un nivel optim este în jurul valorii de 80 %. Înș
cazul SC Termo Craiova SRL lichiditatea rapidă medie în ultimii 4 ani a oscilat între 32% iș
19%.

Solvabilitatea indică gradul de acoperire  a obliga iilor  pe termen scurt,  mediu i lung dinț ș
activele patrimoniale. După cum am precizat anterior, un nivel standard acceptabil de 70%
indică  faptul  că  70%  din  activele  societă ii  sunt  finan ate  din  datorii,  iar  diferen a  dinț ț ț
capitaluri.  Cu cât  gradul  de îndatorare e  mai  mare,  cu atât  presiunea  pe profitabilitate  iș
lichiditate e mai mare pentru a genera volumul de cash necesar acoperirii obliga iilor fa ă deț ț
furnizori i creditori.ș

Solvabilitatea SC Termo Craiova SRL în perioada analizată este prezentată mai jos:

Indicatori solvabilitate (lei) 2014 2015 2016 2017

Grad de îndatorare (Datorii totale / Datorii totale
+ Cap.proprii) 

485% 396% 442% 488%

Solvabilitate generala (Activ total/Datorii Total) 34% 31% 34% 36%

Solvabilitate  patrimoniala (Cap.prop/Cap.prop
+DTL) 

100% 100% 100% 100%

Solvabilitatea  generală  este  considerată  optimă  în  intervalul  150%-300%,  în  timp  ce
solvabilitatea patrimonială este considerată optimă în intervalul 40% - 60%. Nici din punctul
de  vedere  al  solvabilită ii  atât  generale  cît  i  patrimoniale,  societatea  nu  reu e te  să  seț ș ș ș
încadreze în parametrii optimi, de i varia iile de la ace tia nu sunt foarte mari.ș ț ș

Ceea ce este de neneglijat este trendul negativ înregistrat la marea majoritate a indicatorilor
economico-finnaciari, de-a lungul perioadei analizate, cu repercursiuni directe i nemijlociteș
asupra capacită ii companiei de a rezista pe o pia ă concuren ială. ț ț ț

Sumarizând rezultatele financiare ob inute de SC Termo Craiova SRL, cele mai importante aspecte sunt redateț
în tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.

Indicator 2014 2015 2016 2017

1 Cifra de afaceri 74.769.406 79.466.200 79.965.749 77.341.270

2 Rezultatul net -46.793.601 -24.275.503 -14.418.988 -16.697.998
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3 Datorii totale 345.443.179 391.526.650 411.362.585 412.128.541

4 Creante totale 95.795.364 86.074.286 83.574.154 71.243.657

Analiza costurilor de operare

Referitor la costurile de operare, pe piaţa producerii energiei termice, regimul de stabilire a
preţurilor este unul reglementat. Preţurile de producere a energiei termice sunt preţuri fixe,
reglementate de autoritatea de reglementare. 

Pentru energia termică livrată din centralele termice destinată serviciului public de alimentare
cu energie termică prin SACET (inclusiv energia termică produsă din surse regenerabile),
preţurile reglementate se stabilesc in conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 66/2007. Preţurile
reglementate au la bază costurile de producţie şi o cotă de profit rezonabilă, dar nu mai mult
de  5%.  Prin  aplicarea  metodei  costurilor,  pentru  fiecare  producător  rezultă  un  preţ
reglementat. 

Pre urile  reglementate  sunt  avizate  de  ANRSC,  respectiv  ANRE  (începând  cu  data  deț
26.11.2016, data intrării în vigoare a Legii 225/2016). 

Pre ul energiei  termice produse în cogenerare,  destinată SACET, se aprobă prin decizie  aț
pre edintelui ANRE, pe baza metodologiei proprii (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 15/2015ș
şi Ordinul nr. 111/2014, cu modificările şi completările ulterioare), cu excep ia cazurilor înț
care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat, înainte de
intrarea în vigoare a Legii nr. 325/2006, formule ori reguli de stabilire/ajustare a pre ului. Înț
acest  caz pre ul  energiei  termice  se aprobă de autoritatea  administra iei  publice locale  cuț ț
avizul autorită ii competente.ț

Preţurile practicate de producători pentru vânzarea energiei termice produse în cogenerare 

Baza de calcul a preţurilor reglementate23 pentru energia termică livrată din centralele de
cogenerare  care  beneficiază  de  schema  de  sprijin  o  constituie  valorile  preţurilor  de
referinţă24, aprobate prin ordin al ANRE. 

Preţul  de  calcul  pentru  energia  termică  produsă  şi  livrată  din  unităţile  de  cogenerare
amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin este egal cu
preţul  de  referinţă  al  energiei  termice  corespunzător  combustibilului  majoritar  utilizat  de
respectivele unităţi. 

Preţul  de  calcul  pentru  energia  termică  produsă  şi  livrată  din  capacităţile  de  producere
separate, amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, se
determină pe baza costurilor justificate şi nu poate fi mai mare decât preţul de referinţă al
energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele capacităţi.25 

Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare de
înaltă eficienţă este stabilit la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală
termică echivalentă. 

Pentru  determinarea  preţurilor  de  referinţă  pentru  energia  termică  se  iau  în  considerare
centrale  de  producere  a  energiei  termice  echivalente,  funcţionând  cu  combustibil  solid,
combustibil  gazos  asigurat  din  reţeaua  de  transport  şi,  respectiv,  cu  combustibil  gazos
asigurat din reţeaua de distribuţie. 

Acest lucru a condus la o tratare  unitară  a preţurilor reglementate  pentru energia  termica
livrată  din  centralele  care  beneficiază  de  schema  de  sprijin  şi  utilizează  acelaşi  tip  de
combustibil majoritar. 
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Aşadar,  ANRE stabileşte  preţul  pentru  energia  termică  produsă şi  livrată  din centrale  de
cogenerare care beneficiază de schema de sprijin la nivelul preţului pentru energia termică
livrată dintr-o centrală ce produce separat energie termică cu acelaşi tip de combustibil şi cu
eficienţa  de  referinţă  armonizată  a  producerii  separate  de  energie  termică.  Valorile  de
referinţă  armonizate  ale  randamentului  pentru  producţia  separate  de  energie  electrică  şi
termică  au fost  revizuite,  începând cu 1 ianuarie  2016,  aplicându-se valorile  de referinţă
stabilite prin Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de
revizuire  a  valorilor  de referin ă  armonizate  ale  randamentului  pentru  produc_ia  separatăț
deenergie electrică i termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului Europeanș
i a Consiliului i de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei.ș ș

Preţurile şi tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă
centralizat 

Potrivit Ordinului nr. 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare
cu  energie  termică  produsă  centralizat,  exclusiv  energia  termică  produsă  în  cogenerare,
A.N.R.S.C.  avizează  preţurile  şi  tarifele  locale  pentru  operatorii  furnizori/prestatori  de
servicii  publice  de  alimentare  cu  energie  termică,  exclusiv  energia  termică  produsă  în
cogenerare,  şi  aprobă  preţurile  şi  tarifele  locale  pentru  instituţiile  publice  şi  operatorii
economici care nu exploatează un SACET, dar prestează servicii de alimentare cu energie
termică.  Preţurile  energiei  termice produse din surse regenerabile,  destinată  serviciului  de
alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de către A.N.R.S.C. 

Propunerile privind preţul local al energiei termice, înaintate de operatorii serviciului public
de alimentare cu energie termică, se vor aproba în termen de 30 de zile de către autorităţile
administraţiei publice locale implicate. 

În  calculul  preţurilor  şi  tarifelor  locale  se  iau  în  considerare  costurile  justificate  ale
activităţilor  de  producere,  transport,  distribuţie  şi  furnizare  a  energiei  termice,  inclusiv
cheltuielile aferente dezvoltării  şi modernizării  SACET, pierderile tehnologice,  cheltuielile
pentru protecţia mediului, precum şi o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%. 

Preţurile şi tarifele de furnizare a energiei termice sunt de două categorii: 

 preţul local; 

 preţul local pentru populaţie.

Preţul local este preţul format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor
de transport, distribuţie şi furnizare. 

Acesta  se  stabileşte,  se  ajustează  sau  se  modifică  cu  avizul  autorităţii  de  reglementare
competente pentru fiecare operator şi se aprobă de către autoritatea administraţiei  publice
locale.  Preţurile  locale  de  furnizare  a  energiei  termice  sunt  aceleaşi  pentru utilizatorii  de
energie termică, în condiţii similare de furnizare. 

Preţul  local  pentru  populaţie  este  preţul  pentru  energia  termică  furnizată  şi  facturată
populaţiei  prin  sistemele  de  alimentare  centralizată,  aprobat  prin  hotărâre  a  autorităţii
administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în conformitate
cu prevederile legale. La nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, preţul local pentru
populaţie este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport şi distribuţie
a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizaţi. 

La  stabilirea  preţurilor  de  producere  a  energiei  termice  în  centrale  termice/tarifelor  de
transport şi distribuţie se au în vedere următoarele criterii:
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 cheltuielile  pentru  combustibilul  tehnologic,  energia  electrică,  apă  şi  materiale  se
determină avându-se în vedere normele de consum, preţurile de achiziţie în vigoare şi
cantităţile de energie termică anuale produse; 

 consumurile specifice de combustibil  tehnologic şi energie electrică vor fi luate în
calcul la nivelul consumurilor normate; 

 cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de necesar, conform normelor
de muncă şi corelat cu principul eficienţei economice; 

 pierderile tehnologice de energie termică din sistemul de transport şi distribuţie vor fi
luate în calcul la nivelul aprobat de autorităţile administraţiei publice locale; 

 cheltuielile  pentru  protecţia  mediului  se  vor  calcula  conform  reglementărilor  în
vigoare; 

 preţurile şi tarifele locale vor include o cotă de dezvoltare, modernizare a sistemelor
de alimentare, aprobată de autorităţile administraţiei publice locale; 

 cota de profit în preţ/tarif va avea un nivel de maximum 5%.

Preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare aferente centralelor care beneficiază
de scheme de sprijin, precum şi cele aferente centralelor care nu beneficiază de scheme de
sprijin  se  stabilesc  în  baza  metodologiilor  aprobate  de  ANRE prin  Ordinul  nr.  15/2015,
respective Ordinul nr. 111/2014. 

Ajustarea sau modificarea preţurilor/tarifelor locale se poate face, de regulă, la un interval de
3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la operatori, însoţite de
documentaţia de fundamentare. 

Operatorii  serviciului  de  alimentare  cu energie  termică,  care  practică  preţuri  şi/sau  tarife
reglementate, sunt obligaţi să prezinte autorităţilor de reglementare competente: 

a)  costurile  fixe  şi  variabile,  precum şi  veniturile  programate  şi  realizate,  separat  pentru
fiecare  dintre  activităţile  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică,  în  structura
stabilită de autoritatea de reglementare competentă; 

b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor şi veniturilor avute în vedere atunci
când se întocmesc situaţiile contabile;

c) alte informaţii necesare analizelor financiare şi economice pentru fundamentarea politicilor
de tarifare.

Structura costului de producere a energiei termice 

Din punct de vedere al costurilor înregistrate de producătorii de energie termică, structura
acestora este relativ aceeaşi indiferent de materia primă folosită: 

Tip cheltuieli Pondere în total cheltuieli (medie) % 

Cheltuieli salariale 16 

Cheltuieli cu materia primă 60 

Cheltuieli de întreţinere a reţelei de distribuţie a
energiei termice 

15 

Alte cheltuieli: energie termică achiziţionată, materiele, energie electrică, prestări externe,
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amortizare, taxe, vărsăminte, penalităţi, apă etc. 

Analiza în funcţie de preţul local de furnizare pentru energia termică 

Pentru operatorii economici prezenţi în sectorul producerii şi distribuţiei de energie termică
(COGEN +SACET, respectiv SACET), Consiliul Concuren ei a comparat preţul de vânzareț
pentru energia termică destinată consumului populaţiei (lei/Gcal), cu preţul local de furnizare
a energiei termice, care include preţul de vânzare şi tarifele de transport, distribuţie, furnizare
(lei/Gcal)  rezultând un clasament  al  operatorilor  economici  în  funcţie de preţul local de
furnizare practicat. 

Preţul  local  de furnizare  este  preţul  format  din preţul  de producere a energiei  termice şi
tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare. Acesta se stabileşte, se ajustează sau
se modifică, pentru fiecare operator, cu avizul autorităţii de reglementare competente şi se
aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale. 

Pe piaţa producerii energiei termice, regimul de stabilire a preţurilor este unul reglementat.
Preţul  energiei  termice  destinată  consumului  populaţiei  este  un  preţ  fix,  reglementat  de
autoritatea de reglementare (ANRE), având în vedere tipul de combustibil utilizat de fiecare
producător în procesul de producţie.

Denumirea societăţii Tipul de
combustibil

utilizat 

Anul
2016 

Anul
2017

Anul
2018

TERMO CRAIOVA SRL -
transport, distribuţie, furnizare/

Societarea Complexul
Energetic Oltenia SA,

Sucursala Electrocentrale
Craiova II - producere 

Combustibil solid 

Preţul local de facturare energie termică populaţie (lei/
Gcal, inclusiv TVA) 

218.27 236.86 236.86

În  mod  general  la  nivelul  întregii  ări,  nu  numai  în  cazul  municipalită ii  craiovene,ț ț
autorităţile administraţiei publice locale au aprobat preţuri locale ale energiei termice
facturate  populaţie  mai  mici  decât  preţul  de  producere,  transport,  distribuţie  şi
furnizare  a  energiei  termice  livrate  populaţiei.  Conform prevederilor  OG nr.  36/2006
privind  unele  măsuri  pentru  funcţionarea  sistemelor  centralizate  de alimentare  cu energie
termică  a  populaţiei,  sumele  necesare  acoperirii  diferenţei  dintre  preţul  de  producere,
transport şi distribuţie a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice
facturate populaţiei se asigură din bugetele locale.

În ceea ce prive te structura de personal, SC Termo Craiova SRL are angaja i 532 persoane,ș ț
conform organigramei anexate.
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SC Termo Craiova SRL 
Organigrama 
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Total personal - 532                  
1. Conducere   -  15                 
2. Executie       -517                

Statul de func ii al SC Termo Craiova SRL:ț

Nr.

Crt.

Denumirea postului Func ieț

Conducere/
Executie

Nivel

studii

Număr

posturi

I Administrator judiciar

II Administrator special

1 Administrativ 1+16

Sef compartiment C S 1

Economist E S 1

Secretara E M 1

Femeie de serviciu E M 2

Arhivar E M 1

Paznic E M 11

2 PSI+SSM-SU, mediu, calitate, metrologie, iscir E S 5
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III Director resurse umane si administrare bugete C S 1

3 Biroul resurse umane, salarizare 1+4

Sef birou C S 1

Economist E S 2

Consultant resurse umane E S 1

Consilier juridic E S 1

4 Serviciul financiar contabilitate 1+7

Sef serviciu C S 1

Economist E S 6

Contabil E M 1

5 Biroul informatica 1+4

Sef birou C S 1

Inginer E S 2

Programator E S 1

Economist E S 1

6 Serviciul facturare încasare i recuperare debiteș 1+17

Sef serviciu C S 1

Economist E S 2

Inginer E S 1

Tehnician E M 1

Casieri E M 7

Consilier juridic E S 1

Referent E S,M 2

Controlor prestari serv. E M 2

Operator calculator E M 1

7 Birou juridic achizitii si urmarire contracte 9
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Consilier juridic E S 4

Economist E S 2

Inginer E S 1

Tehnician E M 1

Gestionar depozit E M 1

8 Relatii cu publicul, prelucrare date 1

Purtator de cuvant responsabil prelucrare date E S 1

IV Director dezvoltare productie C S 1

9 Serviciul tehnicrviciul tehnic 1+8

Sef serviciu C S 1

Manager energetic E S 1

Inginer E S 2

Subinginer E S 4

Operator calculator E M 1

10 Compartiment mentenanta 1+11

Sef formatie- maistru C M 1

Inginer E S 1

Maistru E M 1

Muncitori E M 9

11 Seviciul sisteme de masurare 1+15

Sef serviciu C S 1

Inginer E S 2

Economist E S 2

Operator calculator E M 1

Electricieni E M 5

Electromecanici E M 4
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Metrolog E M 1

12 Coloana auto 18

Inginer E S 1

Lacatus E M 1

Buldoexcavatorist E M 2

Mecanic, lucru cu freza E M 2

Sofer E M 12

Sef sectie productie C S 1

13 Serviciul dispecerat si interventii 1+16

Sef formatie C M,S 1

Inginer E S 2

Subinginer E S 1

Maistru electrician E M 1

Electrician E M 4

Sudor E M 4

Instalator E M 4

14 Sector i intretinere - exploatare 1+126

Sef sector i C S 1

Maistru C M 4

Muncitori E M 122

15 Sector ii intretinere - exploatare 1+120

Sef sector ii C S 1

Maistru C M 4

Muncitori E M 116

16 Sector iii intretinere - exploatare 1+139

Sef sector iii C S 1
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Maistru C M 4

Muncitori E M 135

Total 532

Având  în  vedere  intrarea  în  insolven ă  a  operatorului  Termo  Craiova  SRL,  realizatoriiț
studiului  au  solicitat  Primăriei  Municipiului  Craiova  date  despre  existen a  vreunei  alteț
companii municipale cu activitate în acest domeniu. Municipalitatea are în administrare o altă
companie, SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL, cu următoarele date de identificare

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J16/1781/2015, atribuit în data de 29.10.2015

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J16/1781/2015

Cod unic de înregistrare: 35182401

Certificat  de  înregistrare:  B3144139,  emis  pe  data  de  30.10.2015  si  eliberat  la  data
30.10.2015

Adresă sediu social: Municipiul Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 1, Jude  Doljț

Contacte sediu social: telefon 0743123825

Contacte firmă: telefon 0743123825

Actul de înmatriculare şi  autorizare:  Rezoluţie  director/persoană desemnată nr. 16445 din
data 29.10.2015

Stare firmă: funcţiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 09.11.2020

Durată: nelimitată; 

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de comodat, nr. 4 din data 27.10.2015

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 27.10.2015.

Data expirării dovezii de sediu: 06.11.2023.

Durata sediului: 8 ani 10 zile.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 20200 lei, integral vărsat

Număr părţi sociale: 20

Valoarea unei părţi sociale: 1010 lei 

NATURĂ CAPITAL

privat autohton 100%

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE

COMUNA I ALNI A PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI I ALNI AȘ Ț Ș Ț

Calitate: asociat
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Naţionalitate: română

SEDIU SOCIAL: Sat Isalniţa, Comuna Isalniţa, Strada A. I. Cuza, Nr. 1, Judet Dolj; Cod
poştal: 207340

CUI: 4553283

Aport la capital: 1010 lei 

Aport vărsat total: 1010 lei 

Aport vărsat în LEI : 1010 lei 

Număr parţi sociale: 1

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 5% / 5%

Reprezentat de: 

BADEA ANGELA OLIVIA

Calitate: reprezentant asociat persoană juridică

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 09.05.1984, Loc. Craiova, Dolj, România

Data numirii: 11.02.2016

Durată mandat: nelimitată

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Calitate: asociat

Naţionalitate: română

SEDIU SOCIAL: Municipiul Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 7, Judet Dolj; Cod
poştal: 200396

CUI: 4417214

Aport la capital: 18180 lei 

Aport vărsat total: 18180 lei 

Aport vărsat în LEI : 18180 lei 

Număr parţi sociale: 18

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 90% / 90%

Reprezentat de: 

BEDELICI NICOLETA LIVIA 

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 26.03.1973, Loc. Craiova, Dolj, România

Data numirii: 11.02.2016
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Durată mandat: nelimitată

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

COMUNA VÂRVORU DE JOS PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRVORU
DE JOS

Calitate: asociat

Naţionalitate: română

SEDIU SOCIAL: Comuna Vârvoru de Jos, Jude  Doljț

CUI: 4553224

Aport la capital: 1010 lei 

Aport vărsat total: 1010 lei 

Aport vărsat în LEI : 1010 lei 

Număr parţi sociale: 1

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 5% / 5%

Reprezentat de: 

SÎRBU IULIAN

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Cetăţenie: română

Sex: masculin

Data şi locul naşterii: 24.08.1977, Loc. Craiova, Dolj, România

Data numirii: 11.02.2016

Durată mandat: nelimitată

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

NICOLĂIŢĂ LOREDANA

Calitate: administrator

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 19.07.1976, Loc. Târgu Jiu, Gorj, România

Puteri: DEPLINE

Data numirii: 01.03.2020

Durată mandat: nelimitată

Dată depunere specimen semnătură: 12.03.2020

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
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3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Activităţi secundare

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte
materiale vegetale împletite

1711 - Fabricarea celulozei

1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului

1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1724 - Fabricarea tapetului

1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

1811 - Tipărirea ziarelor

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 - Legătorie şi servicii conexe

1820 - Reproducerea înregistrărilor

2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2311 - Fabricarea sticlei plate

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313 - Fabricarea articolelor din sticlă

2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică

2320 - Fabricarea de produse refractare

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
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2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351 - Fabricarea cimentului

2352 - Fabricarea varului şi ipsosului

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2365 - Fabricarea produselor din azbociment

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391 - Fabricarea de produse abrazive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2431 - Tragere la rece a barelor

2432 - Laminare la rece a benzilor înguste

2433 - Producţia de profile obţinute la rece

2434 - Trefilarea firelor la rece

2442 - Metalurgia aluminiului

2443 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2444 - Metalurgia cuprului

2445 - Producţia altor metale neferoase

2451 - Turnarea fontei

2452 - Turnarea oţelului

2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare

2454 - Turnarea altor metale neferoase

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor

2562 - Operaţiuni de mecanică generală
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2571 - Fabricarea produselor de tăiat

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie

2573 - Fabricarea uneltelor

2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 - Fabricarea altor componente electronice

2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652 - Productia de ceasuri

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi
a echipamentelor periferice)

2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz
casnic

2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

59



3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 - Fabricarea de saltele şi somiere

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.

3291 - Fabricarea măturilor şi periilor

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea maşinilor

3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3316 - Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 - Repararea altor echipamente

3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3831  -  Demontarea  (dezasamblarea)  maşinilor  şi  echipamentelor  scoase  din  uz  pentru
recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291 - Construcţii hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului
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4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321 - Lucrări de instalaţii electrice

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comerţ cu alte autovehicule

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

4540  -  Comerţ  cu  motociclete,  piese  şi  accesorii  aferente;  întreţinerea  şi  repararea
motocicletelor

4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi
cu semifabricate

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru
industrie

4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane

4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din
piele

4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
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4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor

4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi
televizoarelor

4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere

4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului

4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte

4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de
tricotat

4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

4673  -  Comerţ  cu  ridicata  al  materialului  lemnos  şi  al  materialelor  de  construcţii  şi
echipamentelor sanitare

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare
şi de încălzire

4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
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4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat

4711  -  Comerţ  cu  amănuntul  în  magazine  nespecializate,  cu  vânzare  predominantă  de
produse alimentare, băuturi şi tutun

4719  -  Comerţ  cu  amănuntul  în  magazine  nespecializate,  cu  vânzare  predominantă  de
produse nealimentare

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii,  produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în
magazine specializate

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

4741  -  Comerţ  cu  amănuntul  al  calculatoarelor,  unităţilor  periferice  şi  software-ului  in
magazine specializate

4742  -  Comerţ  cu  amănuntul  al  echipamentului  pentru  telecomunicaţii  în  magazine
specializate

4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru
vopsit, în magazine specializate

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,  tapetelor şi a altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate

4754  -  Comerţ  cu  amănuntul  al  articolelor  şi  aparatelor  electrocasnice,  în  magazine
specializate

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic
n.c.a., în magazine specializate

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/
video , în magazine specializate

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
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4775  -  Comerţ  cu  amănuntul  al  produselor  cosmetice  şi  de  parfumerie,  în  magazine
specializate

4776 -  Comerţ  cu amănuntul  al  florilor,  plantelor  şi  seminţelor;  comerţ  cu amănuntul  al
animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 -  Comerţ  cu amănuntul  al  produselor  alimentare,  băuturilor  şi  produselor  din tutun
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4782  -  Comerţ  cu  amănuntul  al  textilelor,  îmbrăcămintei  şi  încălţămintei  efectuat  prin
standuri, chioşcuri şi pieţe

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799  -  Comerţ  cu  amănuntul  efectuat  în  afara  magazinelor,  standurilor,  chioşcurilor  şi
pieţelor

4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

4932 - Transporturi cu taxiuri

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă

5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 - Manipulări

5229 - Alte activităţi anexe transporturilor

5320 - Alte activităţi poştale şi de curier

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activităţi de editare a altor produse software
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5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913  -  Activităţi  de  distribuţie  a  filmelor  cinematografice,  video  şi  a  programelor  de
televiziune

5914 - Proiecţia de filme cinematografice

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312 - Activităţi ale portalurilor web

6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri
de pensii

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 - Agenţii imobiliare

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7111 - Activităţi de arhitectură

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice

7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7410 - Activităţi de design specializat

7420 - Activităţi fotografice

7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
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7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole

7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii

7733  -  Activităţi  de  închiriere  şi  leasing  cu  maşini  şi  echipamente  de  birou  (inclusiv
calculatoare)

7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă

7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.

7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor

7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

8110 - Activităţi de servicii suport combinate

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 - Activităţi specializate de curăţenie

8129 - Alte activităţi de curăţenie

8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică

8211 - Activităţi combinate de secretariat

8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat

8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 - Activităţi de ambalare

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8553 - Şcoli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 - Activităţi de creaţie artistică

9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
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9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

9311 - Activităţi ale bazelor sportive

9312 - Activităţi ale cluburilor sportive

9319 - Alte activităţi sportive

9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare

9604 - Activităţi de întreţinere corporală

9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Sediul social din:Municipiul Craiova, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 1, Judet Dolj

Tip sediu: principal

Tip model declaraţie: model 2 nr. 45374 din 28.10.2015

Activităţi la sediu: 

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Data certificatului constatator: 30.10.2015

CONCORDAT PREVENTIV: Nu există înregistrări.

DREPTURI DE PROPRIETATE: Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală: Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată: Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei: Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă: Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă: Nu există înregistrări.

- Insolvenţă: Nu există înregistrări.
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ALTE MENŢIUNI

Nr. intrare: 7554 din 11.02.2016

Tip menţionare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale a asociaţilor

Nr. act: 1 / 11.02.2016

Nr. intrare: 45374 din 28.10.2015

Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 2

Nr. act: 45374 / 28.10.2015

Număr declaraţii: 1

Număr certificate constatatoare: 1

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2017

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 +
02 – 03 - 04 – 05 – 06 - 07): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03
+ 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02): 1457 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 229 - 228): 1457 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd. 228 - 229): 0 LEI

Număr mediu de salariaţi: 0

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI

Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** +
766***): 0 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 329 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 +
02 – 03 - 04 – 05 – 06 - 07): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03
+ 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02): 1631 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 229-228): 1631 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 228-229): 0 LEI

Numar mediu de salariati: 0

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI

Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** +
766***): 0 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 0 LEI
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6 INVESTIȚIILE  NECESARE  PENTRU  MODERNIZAREA,  ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ PRECUM  I  Ș A CONDIȚIILOR SOCIALE  ȘI
DE MEDIU ȘI EXTINDEREA SERVICIULUI

Analiza  problematicii încălzirii  actuale  i  viitoare  în  municipiul  Craiova  eviden iazăș ț
următoarele aspecte: 

 Sistemul  de  încălzire  centralizată  din  municipiul  Craiova  se  confruntă  în  ultima
perioadă cu o reducere a eficien ei energetice, datorate în principal debran ărilor de laț ș
sistem a popula iei,  cu efect negativ asupra randamentelor  surselor de producere aț
energiei termice i a pierderilor de energie termică. ș

 De i  există  Hotărârea  Consiliului  Local  al  municipiului  Craiova  privind  stabilireaș
zonelor unitare de încălzire în cadrul municipiului, respectiv sunt specificate cartierele
aflate sub influen a SACET, totu i în aceste zone s-au permis i realizat debran ări deț ș ș ș
la sistemul centralizat. 

 Există  totu i  posibilitatea  de  transformare  a  sistemului  centralizat  existent  într-unș
sistem eficient energetic i economic i suportabil  pentru popula ie,  în primul rândș ș ț
prin stoparea debran ărilor de la sistemul centralizat, prin găsirea unei solu ii optimeș ț
de alimentarea cu energie termică a clien ilor răma i conecta i la sistemul centralizat,ț ș ț
prin  realizarea  de modernizări  ale  sistemului  de transport  i  distribu ie  în  vedereaș ț
diminuării pierderilor, dar i prin implementarea unei campanii de atragere a unor noiș
consumatori sau încercarea de reconectare a clien ilor debran a i.ț ș ț

Măsurile  recomandate  pentru  îmbunătă irea  eficien ei  întregului  sistem de  termoficare  alț ț
municipiului Craiova sunt măsuri care necesită cheltuieli de investi ii pentru realizarea lor iț ș
măsuri care in de exploatarea de zi cu zi a instala iilor. ț ț

Consiliul  Local Craiova de ine modalită i  indirecte prin care to i  consumatorii  să poată fiț ț ț
motiva i  în  adoptarea  unor  măsuri  care  să  conducă  la  cre terea  eficien ei  consumului  deț ș ț
energie, cum ar fi: stabilirea tarifelor serviciilor publice locale înso ite de o politică adecvatăț
de  subven ii,  prin  care  anumite  categorii  de  utilizatori  pot  fi  sprijini i  sau  motiva i  săț ț ț
folosească serviciile publice. 

De  asemenea,  în  vederea  implementării  unor  investi ii  care  să  conducă  la  eficientizareaț
consumului de energie  sau a investi iilor  în producerea de energie din surse regenerabile,ț
Consiliul Local ar putea să promoveze următoarele aspecte: 

 taxe  reduse  pentru  ob inerea  autoriza iilor  de  construc ie,  inclusiv  simplificareaț ț ț
procedurilor pentru ob inerea autoriza iilor de construc ie; ț ț ț

 subven ii pentru de inătorii de apartamente care se racordează la sistemul de încălzireț ț
centralizată; 

 reglementări fiscale care să favorizeze implementarea acestor investi ii;ț

 subven ii pentru primii ani de func ionare a noii surse de producere a energiei;ț ț

 ajutoare sociale pentru consumatori în func ie de veniturile acestora;ț

  scheme de sprijin  pentru persoane fizice care utilizează surse regenerabile  pentru
încălzire; 

 scutiri de taxe de racordare pentru consumatori;

 facilită i fiscale, impozite i taxe reduse pentru producători.ț ș

Totodată în vederea atragerii unor servicii de calitate, inclusiv achizi ii echipamente pentruț
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implementarea unor investi ii care să conducă la eficientizarea consumului de energie sau aț
investi iilor în producerea de energie din surse regenerabile, Consiliul Local trebuie să acordeț
o aten ie deosebită la elaborarea caietelor de sarcini i la criteriile de selectare a furnizorilorț ș
pentru ob inerea celui mai bun raport pre  – calitate.ț ț

Măsurile propuse de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termică produsă
centralizat  sunt eviden iate în consonan ă cu Strategia actualizată a alimentării cu energieț ț
termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul Craiova:

1 - Modernizarea instala iilor termomecanice i automatizarea proceselor tehnologiceț ș
de producere/distribu ie a energiei termice aferente centralelor i punctelor termice:ț ș

1) Reconsiderarea  capacită ii  instalate  a  utilajelor,  echipamentelor  i  instala iilor  dinț ș ț
centrale i puncte termice, luând în considerare necesarul de căldură i apă caldă laș ș
limita utilizatorilor de energie termică;

2) Evaluarea performan elor energetice actuale ale generatoarelor de căldură (cazane deț
apă caldă) existente în centralele termice de cvartal/de bloc (scara), în scopul stabilirii
măsurilor  necesare  pentru  îmbunătă irea  eficien ei  energetice  i  pentru  reducereaț ț ș
consumurilor de combustibil;

3) Promovarea programelor de automatizare aferente centralelor termice de bloc/scară iș
a instala iilor de ardere aferente cazanelor de apă caldă, prin comanda în cascadă aț
instala iilor de ardere cu func ionare în trepte sau cu sisteme de modulare a flăcării înț ț
func ie de cererea de căldură i/sau apă caldă,  prin reglarea temperaturii  agentuluiț ș
termic pentru încălzire în func ie de temperatura exterioară i de graficul de reglareț ș
prestabilit, prin comanda automată a pompelor de circula ie a agentului termic pentruț
încălzire  în func ie de temperatura aerului exterior,  pe baza unui grafic de reglareț
prestabilit, prin reglarea temperaturii apei calde de consum în func ie de temperaturaț
apei  din  vasul  (recipientul)  de  acumulare  sau  în  func ie  de  temperatura  apei  dinț
conducta de distribu ie a apei spre consumatori,  comanda automată a pompelor deț
circula ie a agentului termic utilizat pentru prepararea apei calde de consum în func ieț ț
de  temperatura  apei  calde  din  conducta  de  ducere  spre  consumatori,  precum  iș
comanda automată a pompelor de recircula ie; sistemul trebuie să fie astfel proiectatț
încât să îndeplinească în totalitate cerin ele esen iale ale sistemelor de ardere i deț ț ș
automatizare a instala iilor  termomecanice din centralele  termice,  pentru a permiteț
func ionarea lor în regim de supraveghere nepermanentă.ț

4) Extinderea echipamentelor de automatizare aferente punctelor termice, prin reglarea
automată a debitului de căldură preluat de la agentul termic încălzitor (apa fierbinte)
în func ie de cererea de căldură si/sau apă caldă, prin reglarea temperaturii agentuluiț
termic pentru încălzire în func ie de temperatura exterioară i de graficul de reglareț ș
prestabilit, prin comanda automată a pompelor de circula ie a agentului termic pentruț
încălzire  în func ie de temperatura aerului exterior,  pe baza unui grafic de reglareț
prestabilit, prin reglarea temperaturii apei calde de consum în func ie de temperaturaț
apei  din  vasul  (recipientul)  de  acumulare  sau  în  func ie  de  temperatura  apei  dinț
conducta de distribu ie a apei spre consumatori, prin comanda automată a pompelorț
de circula ie a agentului termic utilizat  pentru prepararea apei calde de consum înț
func ie de temperatura apei calde din conducta de ducere spre consumatori, precum iț ș
prin  comanda  automată  a  pompelor  de  recircula ie;  sistemul  trebuie  să  fie  astfelț
proiectat încât să îndeplinească în totalitate cerin ele esen iale ale sistemelor de ardereț ț
i  de  automatizare  a  instala iilor  termomecanice  din  centralele  termice,  pentru  aș ț

permite func ionarea lor în regim de supraveghere nepermanentă.ț
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5) utilizarea electropompelor cu tura ie variabilă, prevăzute cu convertizoare statice deț
frecven ă, având fiabilitate ridicată i nivel redus de zgomot în func ionare; utilizareaț ș ț
pompelor antrenate cu motoare electrice ac ionate cu tura ie variabilă este eficientăț ț
atunci când este asociată cu promovarea solu iilor de echilibrare i reglare automatăț ș
instalate la nivel de utilizator;

6) folosirea unor echipamente performante de tratare a apei, pentru cre terea indicilor deș
calitate ai apei utilizate pentru transportul agen ilor termici, precum i pentru cre tereaț ș ș
fiabilită ii  utilajelor  i echipamentelor din instala iile termice,  în special  a celor deț ș ț
control i reglare automată;ș

7) utilizarea unor sisteme de expansiune performante, fără legătură cu atmosfera, pentru
asigurarea func ionării  în condi ii  de siguran ă a instala iilor  de încălzire  i  pentruț ț ț ț ș
men inerea unui regim chimic adecvat al apei în generatoarele de căldură;ț

8) Implementarea  unui  sistem de monitorizare,  control  i  achizi ie  de  date  la  nivelulș ț
sistemelor de ardere i de automatizare din centralele termice, cu func ii de comanda,ș ț
de reglare, de protec ie, de semnalizare i de monitorizare a parametrilor func ionali; ț ș ț

9) extinderea  sistemului  de  monitorizare,  control  i  achizi ii  de  date  i  integrarea  înș ț ș
sistemul  dispecer,  în  scopul  supravegherii  proceselor  termice,  precum  i  pentruș
urmărirea i gestiunea la distan ă a informa iilor primiteș ț ț

2 – Măsuri de modernizare a sistemului de distribu ie a energiei  termice livrată subț
formă de căldură i apă caldă de consum la utilizatorii finaliș

1) redimensionarea i reconfigurarea traseelor de conducte (de transport i distribu ie),ș ș ț
inând  cont  de  evolu ia  consumurilor  de  energie  termică  înregistrate,  luând  înț ț

considerare evolu ia procesului de deconectare / reconectare a consumatorilor;ț

2) extinderea utilizării conductelor din o el, preizolate, cu izola ie din spumă rigidă deț ț
poliuretan, protejate la exterior cu o manta din polietilenă de înaltă densitate, dotate
cu sisteme de detectare i localizare a pierderilor; conductele urmează a fi amplasate,ș
de regulă, pe amplasamentele existente, direct în pământ, pe pat de nisip;

3) schimbarea amplasamentelor existente ale traseelor de re ele termice se propune a fiț
avută  în  vedere  în  cazurile  în  care  este  necesară  devierea  pe  domeniul  public  a
conductelor pozi ionate pe terenuri apar inând domeniului privat sau pentru relocareaț ț
pe  domeniul  public  a  conductelor  termice  pozate  prin  subsolurile  tehnice  ale
blocurilor de locuin e;ț

4) înlocuirea robinetelor de închidere/reglare deteriorate sau nefunc ionale;ț

5) sectorizarea  re elelor  de  distribu ie,  prin  introducerea  unor  robinete  cu  ac ionareț ț ț
electrică, cu comandă locală i de la distan ă, precum i prin instalarea unor senzori deș ț ș
debit,  presiune  i  temperatură  în  vederea  monitorizării  permanente  a  parametrilorș
critici de func ionare; prin sectorizare se realizează împăr irea re elelor de distribu ieț ț ț ț
în  sectoare,  care  permit  identificarea  mai  u oară  a  zonelor  cu  disfunc ionalită i,ș ț ț
monitorizarea i controlul permanent al regimului de presiune, debit i temperatură,ș ș
aferent fiecărei zone;

6) Montarea de mijloace de măsurare a energiei termice performante, adaptate la nivelul
consumurilor  actuale,  cu  posibilitatea  citirii  de  la  distan ă,  în  vederea  eliminăriiț
pierderilor, îndeosebi a celor comerciale;

71



7) Se vor avea în vedere posibilită ile de utilizare a resurselor de energie regenerabilă,ț
îndeosebi a energiei solare, pentru preîncălzirea apei calde de consum în perioada de
vară. 

3 - Măsuri pentru cre terea eficien ei la utilizatorii finali de energie termicăș ț

1) Reabilitarea/modernizarea  instala iilor  interioare  ale  condominiilor  utilizate  pentruț
alimentarea cu căldură i apă caldă de consum, inclusiv trecerea de la distribu ia peș ț
verticală  la  distribu ia  pe  orizontală,  precum i  echilibrarea  re elelor  interioare  deț ș ț
distribu ie;ț

2) Reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, pentru reducerea consumurilor specifice de
combustibil i energie, precum i a pierderilor de căldură spre exterior.ș ș

Potrivit strategiei în domeniul energiei termice,  investiţii  preconizate în reţelele termice,  a
căror punere în funcţiune este prevăzută pentru perioada 2016-2025, se regăsesc în tabelul de
mai jos:

Reţele termice Lungime reţelei

[ m ]

Valoarea investiţiei

[ Euro ]

Reţele de transport, din care: 205.164 268.345.443

- nou instalate: 27.045 13.374.726

- înlocuite: 178.119 254.970.717

Reţele de distribuţie, din care: 556.960 305.250.646

- nou instalate: 58.270 19.434.127

- înlocuite: 498.690 285.816.519

Sursa: ANRSC

În corelare directă cu STUDIUL ACTUALIZAT 2019 DE STRATEGIE A ALIMENTĂRII
CU  ENERGIE  TERMICĂ  ÎN  SISTEM  CENTRALIZAT  A  CONSUMATORILOR DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA, unde au fost analizate multicriterial o serie de 3 scenarii posibile:

 Scenariul I - Alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 Scenariul II - Alimentare cu energie termică în sistem descentralizat

 Scenariul III - Alimentare cu energie termică în sistem individual

în urma analizelor efectuate în cadrul sus-precizatului document (analiza energetică, analiza
investi iilor,  analiza  financiară,  analiza  economică),  s-a  constatat  că,  în  urma  evaluăriiț
scenariilor cu sublinierea efectelor asupra mediului i asupra popula iei, Scenariul I rezultă aș ț
fi optim, recomandarea pentru implementare a Scenariului I - sistemul centralizat facându-se
cu derularea anuală a tuturor op iunilor gândite pentru reabilitarea sistemului de transport iț ș
distribu ie  prezentate  în  tabelul  următor  (scenariul  I  a  presupus  alimentarea  cu  energieț
termică în continuare în sistem centralizat, cu investi ii în reabilitarea sistemului de transportț
i distribu ie, astfel încât într-un orizont de timp de 4 ani să se reu ească reabilitarea a 40 PTș ț ș
i a re elelor aferente):ș ț
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Măsura propusă

Valoare

(lei inclusiv
TVA)

Termene

(ani)

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 1 Valea Ro ieș

PT 4 Valea Ro ieș

10376688
Noiembrie

2019

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 21 Topora iș

PT 2 Nicolae Titulescu

PT 3 Brazda lui Novac

PT 9 Brazda lui Novac

PT Pia a Uniriiț

15969584
Noiembrie

2019

Contorizarea la nivel de imobil – achizi ie contoare 2000 ț
bucă iț

5400000
Noiembrie

2019

Modernizare sistem centralizat de distribu ie al energiei ț
termice la consumatorii finali din municipiul Craiova

CT 6 – 1 Mai Dispecerat re eleț

16419613
Noiembrie

2020

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 1 Sărari

PT Horia

PT 14 Brazda lui Novac

PT 4 George Enescu

PT Vasile Conta Dispecerat

18384704
Noiembrie

2020

Contorizare la nivel de imobil – achizi ie contoare 1000 ț
bucă iț

2700000
Noiembrie

2020

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 6 Craioviţa Nouă

PT 6A Craioviţa Nouă

PT 7 Craioviţa Nouă

PT 10 Craioviţa Nouă

19749009
Noiembrie

2021
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Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 4 Calea Bucure tiș

PT 8 Rovine

PT 2 Rovine

PT 3 Rovine

PT Patria

28980146
Noiembrie

2021

Contorizare la nivel de imobil – achizi ie contoare 1000 ț
bucă iț

2700000
Noiembrie

2021

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 1 Craioviţa Nouă

PT 2 Craioviţa Nouă

PT 3 Craioviţa Nouă

10795788
Noiembrie

2022

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 2 Nicolae Titulescu

PT 14 Calea Bucure tiș

PT 23 August

PT 4 Rovine

PT 3 Lăpu  Argeș ș

17566274
Noiembrie

2022

Contorizare la nivel de imobil – achizi ie contoare 1000 ț
bucă iț

2700000
Noiembrie

2022

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 7 Valea Ro ieș

PT 9 Calea Bucure tiș

PT Sărari

PT 6 Brazda lui Novac

15916596
Noiembrie

2023

Modernizarea punctelor termice urbane din municipiul 
Craiova i a re elelor aferente:ș ț

PT 1 1 Mai

PT 7 Rovine

PT 3 George Enescu

PT 12 Calea Bucure tiș

18173797 Noiembrie
2023
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PT Siloz

PT Filarmonica

Contorizare la nivel de imobil – achizi ie contoare 1000 ț
bucă iț

2700000
Noiembrie

2023

TOTAL SCENARIUL I 189332199

Alte avantaje ale sistemului centralizat sunt următoarele: 

 Sistemul  centralizat  este  foarte  pu in  poluant  în  compara ie  cu  centrala  termicăț ț
individuală; 

 Risc de explozie a centralei  termice individuale,  risc inexistent în cazul sistemului
centralizat; 

 Aspect  inestetic  din  punct  de vedere  arhitectural  al  fa adelor  blocurilor  unde suntț
utilizate centrale termice individuale; 

 Durata de via ă foarte redusă a centralei termice de apartament (7 – 8 ani), schimbareaț
centralei  făcându-se  pe  costurile  utilizatorului,  aspect  inexistent  în  cazul  utilizării
sistemului centralizat; 

 Dependen a  de  un  singur  tip  de  combustibil  (gaz  natural),  cu  preponderen ă  dinț ț
import, în situa ia utilizării unei microcentrale de apartament; ț

 Sistemul centralizat are i avantajul esen ial al posibilită ii de valorificare a surselorș ț ț
regenerabile de energie, sau al trecerii pe un alt tip de combustibil conven ional pentruț
producerea de energie fără a afecta utilizatorul final. 

 Având în vedere avantajele evidente ale sistemului centralizat atât din punct de vedere
arhitectural cât i din punct de vedere financiar, respectiv al securită ii locuin elor iș ț ț ș
emisiilor  poluante,  se  impune  ini ierea  unei  campanii  de  promovare  a  sistemuluiț
centralizat, avându-se în vedere i posibilitatea utilizării resurselor regenerabile. Unș
exemplu ar putea fi procedurarea fermă privind instalarea de surse individuale la nivel
de apartament i respectiv debran area de la sistemul centralizat care să nu permităș ș
utilizatorilor debran area atunci când se realizează investi ii în sistemul centralizat.ș ț

Selectarea acestei op iuni a sistemului centralizat este în concordan ă cu strategia na ională,ț ț ț
deoarece corespunde următoarelor obiective strategice:

 Cre terea eficien ei energetice;ș ț

 Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile;

 Promovarea producerii de energie electrică i termică în centrale cu cogenerare, înș
special în instala ii de cogenerare de înaltă eficien ă;ț ț

 Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător;

 Utilizarea ra ională i eficientă a resurselor energetice.ț ș

Re elele de termoficare din Municipiul Craiova au fost proiectate pentru a satisface necesarulț
de căldură din anii  1968-1990. Datorită  reducerii  numărului  de consumatori  i  a  scăderiiș
consumului  de căldură,  în prezent  re elele  au devenit  supradimensionate.  Ca urmare,  atâtț
pierderile de energie termică reale, cat i pierderile tehnologice se situează la un nivel ridicat. ș
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Pierderile tehnologice de energie termică prin transfer termic pentru sistemul de distribu ie auț
fost calculate în condi iile ipotetice în care izola ia termică a conductelor este nouă.ț ț

Din analiza datelor prezentate rezultă că pentru Subconturul I (format din Centralele termice
de zona, care sunt surse de producere a energiei termice i Sistemul de distribu ie aferent,ș ț
format din re elele de distribu ie a agentului termic pentru încălzire i apă caldă de consum)ț ț ș
pierderile reale sunt cu 27,06 % mai mari fa ă de pierderile tehnologice,  respectiv pentruț
Subconturul II format din Punctele termice urbane i Sistemul de distribu ie aferent, formatș ț
din  re elele  de  distribu ie  a  agentului  termic  pentru  încălzire  i  apă  caldă  de  consum)ț ț ș
pierderile  reale  sunt  cu 9,66 % mai  mari  fa ă  de pierderile  tehnologice.  Pe ansamblu,  înț
sistemul de termoficare pierderile reale sunt cu 22,44 % mai mari decât cele tehnologice.

Tendin a  actuală  în  toate  sistemele  de  termoficare  ale  marilor  ora e  este  de  a  continuaț ș
modernizările.  Acest  lucru  urmăre te  conducerea  centralizată  la  nivel  de  dispecer,ș
automatizarea i informatizarea punctelor termice, înlocuirea tuturor conductelor cu conducteș
noi cu performan ă ridicată în transportul agentului termic. Deci i la nivelul municipiuluiț ș
Craiova, factorii de decizie trebuie să sprijine toate activită ile societă ii de distribu ie avândț ț ț
ca  scop cre terea  gradului  de  confort  i  nu  în  ultimul  rând încurajarea  popula iei  pentruș ș ț
rebran area la sistemul centralizat, singurul dovedit că satisface toate condi iile de economieș ț
de energie primara, este sustenabil, i rămâne de perspectivă.ș

Programul  „Termoficare  2006÷2020  căldură  i  confort”ș ,  aprobat  prin  Hotărârea
Guvernului  nr.  462/2006,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare  cuprindeș
două componente: 

a) Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică 

1. Unitatea/unită ile de produc ie a agentului termic ț ț

2. Re eaua de transport a agentului termic primar (apă fierbinte) ț

3. Punctele de termoficare i Centralele termice ș

4. Re eaua de distribu ie a apei calde i a agentului termic de încălzire. ț ț ș

b) Reabilitarea termică a clădirilor 

1. Re eaua interioară de alimentare a imobilului, cu apă caldă i cu agent termic de încălzire ț ș

2. Contorizarea individuală împreună cu robinetele termostatice 

3. Reabilitarea termică a anvelopei clădirilor de locuit,  respectiv a fa adelor, teraselor i aț ș
tâmplăriei exterioare. 

Beneficiarii programului «Termoficare 2006÷2020 căldură i confort», pentru componenta deș
reabilitare  a  sistemului  centralizat  de  alimentare  cu  energie  termică,  sunt  autorită ileț
administra iei  publice locale  care de in în proprietate  sisteme de termoficare sau păr i  aleț ț ț
acestora. 

Beneficiarii programului «Termoficare 2006÷2020 căldură i confort», pentru componenta deș
reabilitare  termică  a  clădirilor,  sunt  asocia iile  de  proprietari  din  blocurile  de  locuin eț ț
racordate la sistemul centralizat de încălzire. 

Programul  termoficare  2006÷2020  -  căldură  i  confort,  componenta  de  reabilitare  aș
sistemelor  centralizate  de  alimentare  cu  energie  termică,  asigură  cofinan area  proiectelorț
promovate  de  autorită ile  administra iei  publice  locale  pentru  reabilitarea  sistemuluiț ț
centralizat de alimentare cu energie termică. 

Obiective urmărite 
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 Plata cofinan ării de până la 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectelorț
depuse în cadrul programului de către autorită ile locale; ț

 Continuarea  programului,  pentru  modernizarea,  retehnologizarea  i  dezvoltareaș
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localită ilor; ț

 Eficientizarea, cre terea accesibilită ii i îmbunătă irea calită ii serviciului public deș ț ș ț ț
alimentare cu energie termică a localită ilor; ț

 Promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficien ă, pe bazaț
cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile iș
îndeplinirea  angajamentelor  României  privind  eficien a  energetică  i  resurseleț ș
regenerabile

Prin Ordinul nr. 49 din 10 ianuarie 2018 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra ieiț
Publice i Fondurilor Europene s-a aprobat Regulamentul privind implementarea programuluiș
"Termoficare  2006÷2020  -  căldură  i  confort",  componenta  de  reabilitare  a  sistemuluiș
centralizat de alimentare cu energie termică.

Cofinan area  proiectelor  de  investi ii  aprobate  în  cadrul  programului  se  realizează  prinț ț
acordarea de transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, în limita fondurilor alocate
anual cu aceasta destina ie. ț

Cuantumul sumelor alocate anual de la bugetul de stat pentru cofinan area unui proiect înț
cadrul programului se aprobă de către Comisia interministerială de coordonare a programului
în limita a maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru care se
solicita finan are, stipulate în Ghidul de finan are. Diferen a dintre cofinan area aprobată deț ț ț ț
Comisia interministerială i valoarea totală a proiectului reprezintă contribu ie locală i seș ț ș
suportă din bugetele locale ale unită ilor administrativ-teritoriale beneficiare.ț

Obiectivele principale ale Programului sunt următoarele:

 reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire i preparareaș
apei calde de consum pentru to i  consumatorii  racorda i la sistemele de alimentareț ț
centralizată  cu  energie  termică,  prin  cre terea  eficien ei  acestor  sisteme  iș ț ș
îmbunătă irea calită ii serviciului; ț ț

 reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel pu in 1 milion Gcal/an fa ăț ț
de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice
pentru popula ie din anul 2004; ț

 ob inerea unor randamentele energetice anuale ale unită ilor de produc ie a agentuluiț ț ț
termic  de  cel  pu in  80%,  cu  excep ia  unită ilor  ce  utilizează  biomasa  ca  resursăț ț ț
energetică  primară,  pentru  care  randamentul  trebuie  să  fie  de  cel  pu in  70%,  înț
conformitate cu prevederile HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate
pe cererea de energie termică utilă; - reducerea pierderilor tehnologice în re elele deț
transport al agentului termic primar i în re elele de distribu ie până la valoarea deș ț ț
maxim 15% din cantitatea de energie vehiculată

 valorificarea pe plan local a poten ialului de resurse regenerabile pentru acoperireaț
cererii de energie termică pentru popula ie i înlocuirea sau reducerea combustibililorț ș
scumpi sau deficitari;

 reducerea  în  spa iul  urban locuibil  atât  a  emisiilor  poluante  generate  de utilizareaț
surselor  individuale  de  energie  termică,  cât  i  a  poluării  globale  prin  diminuareaș
emisiilor de gaze cu efect de seră.
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În scopul  de a  determina  i  stabili  priorită ile  de investi ii  în  sectorul  de termoficare  dinș ț ț
municipiul Craiova, trebuie să fie luate în considerare următoarele aspecte: 

 evolu ia  necesarului  de  căldură  în  viitor  (începerea  planificării  energetice  la  nivelț
local, luarea de decizii politice referitoare la o zonă dimensionată optim de prioritate a
termoficării, analizarea posibilită ilor pentru noi servicii de energie termică, începereaț
atragerii de noi beneficiari dintre consumatorii industriali);

 efectele economisirii de energie (începerea reabilitării re elelor termice i reducereaț ș
pierderilor de căldură);

 securitatea  alimentarii  cu energie  termică  i  eficien a  conversiei  (începerea  testăriiș ț
câtorva op iuni privind combustibilii,  inclusiv a surselor de energie regenerabila iț ș
incinerarea de eurilor, folosirea resursele locale); ș

 reflectarea op iunilor în valoarea de investi ii necesară i posibilită ile de finan are aț ț ș ț ț
proiectelor;

 considera ii din punct de vedere al protec iei mediului. ț ț

Ca rezultat al celor de mai sus, considerăm oportună formularea unei strategii de reabilitare iș
de investi ii privind: ț

 îmbunătă irile  care  se  pot  face  imediat  cu  investi ii  pu ine  sau  fără  investi ii  iț ț ț ț ș
influen ă mică sau inexistentă asupra performan ei tehnice a re elei de termoficare iț ț ț ș
care trebuie să fie executate imediat; 

 toate celelalte îmbunătă iri  care trebuie sa fie ordonate conform rentabilită ii  lor iț ț ș
executate  conform unui  plan  de  investi ii  financiar  i  a  unui  grafic  -  program cuț ș
perioade i activită i coordonate pentru întregul sistem. Îmbunătă irile care afecteazăș ț ț
în mod decisiv performan a optima a altor păr i ale sistemului, vor trebui sa a tepteț ț ș
până modificările acelor păr i din sistem reclama introducerea acestor îmbunătă iri.ț ț

Programul  na ional  de  reabilitare  termicăț ,  Programul  na ional  reglementat  de  OUGț
nr.18/2009, cu modificările i completările ulterioare i Normele metodologice de aplicare aș ș
OUG  nr.  18/2009  aprobate  prin  OMDRL  nr.  163/2009,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare  se  adresează  asocia iilor  de  proprietari  din  blocurile  de  locuin e  care  au  fostț ț
construite în perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de încălzire al acestora.

Principalele obiective ale programului na ional de reabilitare termică sunt:ț

 îmbunătă irea condi iilor de igienă i confort termic;ț ț ș

 reducerea pierderilor de căldură i a consumurilor energetice;ș

 reducerea costurilor de între inere pentru încălzire i apa caldă de consum;ț ș

 reducerea  emisiilor  poluante  generate  de  producerea,  transportul  i  consumul  deș
energie. 

Structura de finan are pentru reabilitarea termică este următoarea:ț

 50% de la  bugetul  de  stat,  prin  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  i  Locuin ei  (înș ț
prezent MDRAP), în limita fondurilor aprobate anual pentru Programul de reabilitare
termică

 30% de la  bugetul  local,  în  limita  fondurilor  aprobate  anual  pentru  Programul  de
reabilitare termică.

 20% - asocia iile de proprietari.ț
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Programul  de  reabilitare  termică  cu  finan are  prin  credite  bancare  cu  garan ieț ț
guvernamentală se derulează conform OUG nr. 69/2010, aprobată prin Legea nr. 76/2012 iș
are  ca  scop  facilitarea  accesului  asocia iilor  de  proprietari  i  a  proprietarilor  locuin elorț ș ț
unifamiliale  la  credite  bancare  cu  garan ie  guvernamentală  i  cu  dobânda  subven ionată,ț ș ț
pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Programul de reabilitare termică cu finan are prin POR 2014-2020ț . Prin POR, Axa 3,
prioritatea IP 3.1, se pot cofinan a următoarele tipuri de proiecte pentru reabilitarea blocurilorț
de locuin e:ț

 îmbunătă irea  izola iei  termice  i  hidroizolarea  anvelopei  clădirii  (pere i  exteriori,ț ț ș ț
ferestre,  tâmplărie,  plan eu  superior,  plan eu  peste  subsol),  arpantelor  iș ș ș ș
învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;

 reabilitarea i modernizarea instala iei de distribu ie a agentului termic – încălzire iș ț ț ș
apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuin e, inclusiv montareaț
de robinete cu cap termostatic, etc.

 modernizarea  sistemului  de  încălzire:  repararea/înlocuirea  centralei  termice  de
bloc/scară;

 achizi ionarea i instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surseț ș
regenerabile  –  panouri  solare  termice,  panouri  solare  electrice,  pompe  de  căldura
si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent din spa iile comune cuș ț
corpuri de iluminat cu eficien ă energetică ridicată i durată mare de via ă; ț ș ț

 implementarea  sistemelor  de  management  al  func ionării  consumurilor  energetice:ț
achizi ionarea  i  instalarea  sistemelor  inteligente  pentru  promovarea  i  gestionareaț ș ș
energiei electrice;

 orice  alte  activită i  care  conduc  la  îndeplinirea  realizării  obiectivelor  proiectuluiț
(înlocuirea lifturilor i a circuitelor electrice în păr ile comune - scări, subsol, lucrăriș ț
de demontare a instala iilor i echipamentelor montate, lucrări de repara ii la fa adeț ș ț ț
etc.). 

 realizarea de strategii pentru eficien ă energeticăț

Programul Opera ional Infrastructură Mareț  a fost gândit pentru solicitan ii care doresc săț
ob ină finan are nerambursabilă  pentru proiecte  de investi iiț ț ț  în sectorul cre terii  eficien eiș ț
energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în ora ele selectate, în cadrul Axeiș
Prioritare  7  Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condi ii  de  management  eficient  alț
resurselor,  Obiectivului  Specific  (OS)  7.1.Cre terea  eficien ei  energetice  în  sistemeleș ț
centralizate  de  transport  i  distribu ie  a  energiei  termice  în  ora ele  selectate  i  (OS)ș ț ș ș
7.2.Cre terea eficien ei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice înș ț
Municipiul Bucure ti.ș

Prin Obiectivul Specific 7.1. sunt vizate următoarele tipuri de ac iuni:ț

 Proiecte  integrate  de termoficare  în  cele  7 ora e selectate  (Boto ani,  Oradea,  Ia i,ș ș ș
Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timi oara, Foc ani) pentru continuarea investi iilor începuteș ș ț
în  perioada  2007-2013  prin  POS  Mediu  2007-2013,  în  vederea  asigurării
sustenabilită ii  investi iilor  ini iale  orientate  spre  îmbunătă irea  calită ii  aerului  iț ț ț ț ț ș
luând în considerare evolu iile în domeniul eficien ei energetice la nivelul centrelorț ț
urbane.
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 Proiect  integrat  fazat  de termoficare  (Bacău),  care asigură  continuarea  investi iilorț
aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu i nefinalizate până la finalul anuluiș
2015, aprobat ca proiect fazat prin decizie a Comisiei Europene.

 Proiectul major de termoficare în municipiul Bucure tiș

 Proiectele de termoficare integrate ale altor autorită i locale pot fi propuse i selectateț ș
spre finan are în condi ii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în func ieț ț ț
de  resursele  financiare  disponibile,  în  vederea  cre terii  confortului  termic  alș
consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii i consumului deș
energie i luând în considerare evolu iile în domeniul eficien ei energetice la nivelulș ț ț
centrelor urbane.

Proiectele integrate vor con ine următoarele tipuri de ac iuni (conform POIM): ț ț

 Modernizarea/extinderea  re elelor  termice  primare  i  secundare  din  sistemele  deț ș
alimentare  cu  energie  termică,  inclusiv  a  punctelor  termice;  extinderea  re elei  deț
transport i distribu ia va fi finan abilă doar în contextul în care re eaua existentă aș ț ț ț
fost  reabilitată,  iar  extinderea  este  justificată  pentru  a  accentua  sustenabilitatea
sistemului;

 Achizi ionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei func ionări a sistemelorț ț
de pompare a agentului termic;

 Implementarea  de  Sisteme  de  Management  (măsurare,  control  i  automatizare  aș
SACET).

 Optimizarea / reabilitarea / extinderea re elelor de transport i distribu ie a energieiț ș ț
termice  prin  redimensionarea  acestora,  corespunzător  debitelor  de  agent  termic
vehiculate,  în  strânsă  corelare  cu  programele  de  reabilitare  termică  a  clădirilor  iș
efectelor de reducere a consumului de energie termică;

 Zonarea i reconfigurarea (trasee i lungimi) a re elelor de transport i distribu ie alș ș ț ș ț
agentului termic;

 Implementarea  solu iei  de  realizare  a  re elei  cu  conducte  preizolate  (sau  similar),ț ț
dotate  cu  sistem  de  detectare,  semnalizare  i  localizare  a  pierderilor,  în  scopulș
reducerii acestora;

 Reabilitarea/reconfigurarea  platformelor  de  vane,  a  racordurilor  i  a  elementelorș
constructive;

 Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

Companii de servicii energetice – ESCO 

Pe plan mondial, agen ii  economici dar i institu iile publice trebuie să facă fa ă unor noiț ș ț ț
provocări i să găsească solu ii pentru cre terea productivită ii i reducerea cheltuielilor deș ț ș ț ș
exploatare, respectând în acela i timp normele de protec ie ale mediului înconjurător. În acestș ț
context, în ultimii ani s-a dezvoltat un nou concept promovat de către companiile care oferă
servicii  energetice (în engleza “Energy Services Company” – ESCO), concept  ce permite
agen ilor economici i institu iilor publice sa facă fa ă provocărilor tot mai mari din domeniulț ș ț ț
energetic.

Datorită numărului din ce în ce mai mare de clien i, firmele care oferă servicii de eficien ăț ț
energetică (ESCO) sunt din ce în ce mai cunoscute, iar termenul “ESCO” este din ce în ce
mai utilizat în ziua de azi.
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O companie  ESCO este  o  firmă  care  oferă  solu ii  integrate  având  drept  scop  reducereaț
cheltuielilor  cu  energia  i  care  este  remunerată  în  func ie  de  performan a  solu iilorș ț ț ț
implementate. 

1. Ce oferă o firmă ESCO?

Prin  proiectele  de  eficien ă  energetică  concepute  i  implementate  pentru  diver i  clien i,ț ș ș ț
societă ile de servicii energetice de tip ESCO asigură reducerea cheltuielilor cu energia astfelț
încât economia realizată să acopere în final costurile finan ării proiectului.ț

Printre serviciile furnizate clien ilor de către o firmă ESCO se numără:ț

 analiza consumului de energie i audit energetic;ș

 managementul energiei;

 proiectarea i implementarea proiectului;ș

 identificarea celor mai bune posibilită i de finan are;ț ț

 suport în operare i între inere;ș ț

 monitorizarea i evaluarea economiilor.ș

Firmele  ESCO sunt  deosebit  de avantajoase,  întrucât  oferă  clien ilor  o  serie  de elementeț
inovatoare:  garantarea  performan elor  proiectului  din  domeniul  energetic,  implementareaț
acestuia  cu respectarea bugetului  anual de operare al  beneficiarului,  precum i modalită iș ț
flexibile  de  finan are.  Foarte  pe  scurt,  acest  tip  de  organiza ie  are  drept  scop  reducereaț ț
cheltuielilor  cu  energia;  în  plus,  beneficiile  sunt  conforme  cu  performan a  programelorț
implementate.

2. Cum func ionează o firmă ESCO?ț

Conform modului de lucru tradi ional, implementarea unui program de eficien ă energeticăț ț
necesită  mai  multe  etape,  precum i  numero i  parteneri:  proiectan i,  institu ii  financiare,ș ș ț ț
fabrican i  de  echipamente,  antreprenori,  furnizori  de  energie.  ESCO  rezolvă  problemaț
numărului  mare  de  interlocutori,  prin  faptul  că  întregul  proiect  se  tratează  cu  o  singură
entitate.  Astfel,  lucrul  cu  un  singur  intermediar  contribuie  semnificativ  la  simplificarea
opera iunilor i la reducerea cheltuielilor de punere în practică a proiectelor.ț ș

De multe ori, o firmă ESCO î i asumă un rol important în dezvoltarea unui mecanism deș
finan are pentru implementarea proiectului. De aceea, o aten ie semnificativă trebuie acordatăț ț
serviciilor  care  presupun facilitarea  finan ării  tradi ionale,  precum i  finan area  prin  ter i.ț ț ș ț ț
Chiar  dacă  uneori  ESCO  nu  are  un  rol  direct  în  contractul  de  finan are,  garantareaț
performan elor  de  către  ESCO  cre te  încrederea  băncii  în  proiectul  propus.  Modul  deț ș
finan are  este  practic  unul  conven ional,  reprezentând  o  combina ie  de  auto-finan are  dinț ț ț ț
propriile resurse ale clientului împreună cu un împrumut clasic de la o institu ie financiară.ț
Implicarea firmei ESCO în dezvoltarea i negocierea împrumutului duce însă la ob inereaș ț
unor condi ii de finan are mai bune fa ă de situa ia în care clientul ar aplica în mod directț ț ț ț
pentru ob inerea unui împrumut. Firma ESCO poate investi proprii bani sau poate apela la unț
împrumut în nume propriu. Astfel, riscurile financiare ale clientului sunt minime.

Avantajele  contractării  unei firme ESCO sunt numeroase: implementarea simultană a mai
multor  ac iuni  profitabile,  capacitatea  de  împrumut  a  companiei  nu  este  modificată  dacăț
finan area  este  asigurată  de  către  firma  ESCO,  limitarea  numărului  de  interlocutori  înț
realizarea  proiectului,  garan ia  îndeplinirii  obiectivelor  tehnice  i  a  rezultatelor  financiareț ș
pentru companie sau pentru proprietar.

3. Contractele ESCO
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O componentă esen ială în definirea unei companii ESCO este legătura dintre remunerareaț
ESCO i performan ele proiectului. Garantarea economiilor se face prin contractul încheiatș ț
între ESCO i client.  Este important de subliniat  faptul că acest contract nu este numai oș
simplă  garan ie  a func ionării  corecte  a echipamentului,  ci  că  firma ESCO garantează  căț ț
măsurile  de  eficien ă  energetică  recomandate  i  implementate  vor  reduce  cheltuielileț ș
energetice până la un nivel ridicat.

Există trei mari tipuri de contracte ESCO:

 Contractul cu economii garantate

Prin  acest  contract,  ESCO  garantează  faptul  că  implementarea  măsurilor  de  eficien ăț
energetică va reduce costurile cu energia ale clientului. Proiectul va fi astfel conceput încât
valoarea  economiilor  de  energie  să  fie  mai  mare  decât  cea  a  cheltuielilor  ESCO  i  aș
cheltuielilor financiare legate de implementarea proiectului. Clientul beneficiază de economii
financiare chiar din momentul implementării proiectului.

Dacă  economiile  de  energie  nu  ating  nivelul  specificat  în  contract,  ESCO  este  direct
responsabilă pentru asigurarea unei plă i către client care să acopere diferen ele existente. Înț ț
cazul în care economiile de energie depă esc nivelul garantat,  surplusul revine însă firmeiș
ESCO.

 Contractul cu economii împăr iteț

Un  contract  cu  economii  împăr ite  repartizează  economiile  financiare  realizate  în  urmaț
implementării proiectului de eficien ă energetică între firma ESCO i client în func ie de oț ș ț
formulă convenită prin contract.

Dacă proiectul  generează  economii  mai  mari  de energie  i  deci  financiare  fa ă de ce eraș ț
preconizat, atât clientul cât i ESCO primesc economiile în plus i invers, dacă economiileș ș
sunt mai mici ambele păr i pierd. Din moment ce clientul suportă o parte din riscul implicatț
în  performan ele  proiectului,  nu  este  normal  ca  acesta  să  suporte  în  totalitate  i  risculț ș
financiar. Acest tip de contract este astfel legat de o finan are asigurată de firma ESCO.ț

 Contractul de furnizare a energiei

Acest tip de contract reprezintă o formă extremă a proiectelor ESCO, firma ESCO preluând
în  totalitate  responsabilitatea  asigurării  serviciilor  energetice.  Taxa  pe  care  trebuie  să  o
plătească clientul este calculată pe baza facturii de energie existentă minus un procent de 5-
10%. Astfel clientului îi este garantat o economie imediată la factura de energie. Firma ESCO
preia responsabilitatea de a asigura în totalitate energia necesară.

Strategia firmei este de a identifica i furniza în primul rând servicii i investi ii cu cost redusș ș ț
i rentabilitate maximă. Printre serviciile oferite de se numără auditul energetic (ca bază aș

viitoarelor  ac iuni  de  reducere  a  consumului  de  energie  i  de  pregătire  a  Studiilor  deț ș
Fezabilitate  pentru  investi iile  în  eficien a  energetică),  îmbunătă irea  eficien ei  energeticeț ț ț ț
(prin  centrale  termoelectrice  i  rafinării,  prin  servicii  de  îmbunătă ire  a  echipamentelorș ț
folosite i prin reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 i SO4) i suport pentru finan areaș ș ș ț
proiectelor de eficien ă energetică.ț

Solu ii  de  parteneriat  public-privat  -  Delegarea  gestiunii  serviciului  public  unuiț
operator privat, prin semnarea unui contract de delegare de gestiune sau contract de
concesiune

Referitor la contractul  de delegare de gestiune (contract  de concesiune),  partenerul  public
păstrează în proprietate toate bunurile aferente serviciului pe durata contractului. 
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Contractul dintre proprietarul bunurilor i furnizorul de servicii ar trebui să includă prevederiș
pentru: 

 durata contractului

 finan area i proprietatea asupra noilor bunuri (construc ii, dezvoltări, extinderi, etc)ț ș ț
în conformitate cu legisla ia din România i cu acquis-ul i practica Europeană; ț ș ș

 în timpul întregii  perioade de derulare a contractului, autoritatea publică trebuie să
aibă dreptul de a inspecta bunurile, de a verifica progresul investi iilor i de a controlaț ș
realizarea activită ilor de interes public sau serviciile publice; ț

 operarea, între inerea i cash flow-ul companiei vor fi decise de către operator;ț ș

 indicatori de performan ă pentru operare i între inere (calitatea serviciului);ț ș ț

 politica de pre uri;ț

 redeven a care va fi plătită de către Partenerul privat;ț

 politica în ce prive te atragerea de noi clien i i modernizarea sistemului;ș ț ș

 cooperarea cu Consiliul Local;

 strategia de mediu, durabilă i de planificare, etcș

În  cadrul  unei  astfel  de  scheme  de  parteneriat,  Consiliul  Local  păstrează  multe
responsabilită i, printre care: ț

 să controleze, monitorizeze i supravegheze direct respectarea clauzelor contractuluiș
sectorial; 

 să fie factor de decizie (pentru strategia investi ională i politica energetică locală peț ș
termen scurt i mediu); ș

 să controleze,  monitorizeze i  să verifice performan ele operatorului,  să inspectezeș ț
infrastructura publică, să verifice progresul investi ional i să controleze modul în careț ș
sunt îndeplinite activită ile de interes public sau serviciile publiceț

Finan are de la Banca Europeană de Reconstruc ie i Dezvoltare (BERD)ț ț ș

Criteriile de eligibilitate pentru a ob ine finan area din fonduri BERD pentru un proiect sunt: ț ț

 Proiectul să fie amplasat într-o ară în care BERD desfă oară activită iț ș ț

 Are perspective comerciale puternice

 Implică  contribu ii  de  capital  semnificative  în  numerar  sau  în  natură  din  parteaț
finan atorului proiectului ț

 Aduce beneficii economiei locale i ajută la dezvoltarea sectorului privatș

 Este conform cu standardele de mediu i bancareș

De regulă,  BERD  finan ează  până  la  35% din  investi ia  totală  pentru  un  proiect  de  tipț ț
„greenfield” sau 35% din capitalizarea pe termen lung a companiei de proiect. 

Tipuri de finan ări disponibile: ț

 Împrumuturi  (sunt structurate cu un grad ridicat de flexibilitate pentru a se potrivi
nevoilor clientului i proiectului) ș

 Capital propriu
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7 MOTIVELE  DE ORDIN  ECONOMIC,  FINANCIAR,  SOCIAL  I  DE  MEDIU,Ș
CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA SERVICIULUI

Contextul actual impune realizarea următoarelor aspecte:

 respectarea  i  aplicarea  reglementărilor  legislative  în  domeniile  care  au  fostș
armonizate cu legisla ia UEț

 necesitatea asigurării unui serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem
centralizat  eficient  i  de  calitate,  în  condi iile  asigurării  eficien ei  energetice  iș ț ț ș
corelării cerin elor cu resurseleț

 men inerea  în  stare  de  func ionare,  reabilitarea  i  modemizarea  re elelor  deț ț ș ț
infrastructură edilitară,  ca bază a dezvoltării  socio-economice durabile i în scopulș
atragerii de investi ii profitabile pentru comunitatea localăț

 cre terea  responsabilită ii  fa ă  de  utilizatori,  a  acccesibilită ii  informa iilor  privindș ț ț ț ț
serviciile fumizate, consolidarea cadrului de consultare i participare a utilizatorilor laș
îmbunătă irea nivelului unită ilor energetice asigurate.ț ț

Legea nr. 51/2006 precizează în mod clar faptul că „serviciile de utilită i publice sunt supuseț
regimului  juridic  al  serviciilor  publice  de  interes  general  i  că  aceste  servicii  trebuie  săș
asigure "continuitate din punct de vedere calitativ i cantitativ".ș

În vederea respectării obliga iei de asigurare a continuită ii serviciului public de alimentare cuț ț
energie  termică,  pe  fondul  intrării  în  insolven ă  a  SC  Termo  Craiova  SRL,  Municipiulț
Craiova a ini iat elaborarea acestui studiu de oportunitate pentru a putea identifica op iuneaț ț
optimă  în  vederea  asigurării  continuită ii  din  punct  de  vedere  calitativ  i  cantitativ  aț ș
serviciului  de  alimentare  cu  energie  termică  a  consumatorilor  din  municipiul  Craiova,  în
eventualitatea declarării falimentului operatorului actual.

Există o serie de aspecte demne de men ionat în alegerea variantei optime de solu ie pentruț ț
asigurarea alimentării  cu energie termică în sistem centralizat  în municipiul Craiova,  prin
prisma motivelor de ordin economic i financiarș :

În sistemul de termoficare din municipiul Craiova s-au investit fonduri de modernizare
astfel:

În perioada 2005-2006 cele 13 centrale termice de zonă au fost modernizate, înlocuindu-se
cazanele  vechi  cu  cazane  moderne,  dotate  cu  echipamente  de  ardere  performante  şi
funcţionare automatizată.

Pentru eficientizarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în anul
2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne, complet
automatizate şi până la începutul anului 2014 s-au modernizat încă 15 puncte termice.

La finalul anului 2014, luna decembrie, s-au pus în func iune instala iile de preluare automataț ț
a apei de adaos din instala ia agent primar (retur) pentru toate PT-urile.ț

În anul 2012 s-au început lucrările de reîntregire a reţelelor de recirculare a apei calde de
consum, realizând până la sfârşitul anului 2013 un număr de 610 branşamente. În anul 2014
au continuat lucrările de reîntregire a re elelor de recirculare a apei calde de consum ajungandț
la  un  număr  de  1311  bran amente  adică  29.993  apartamente  (aproximativ  50%  dinș
apartamentele din Craiova). 

Pentru  cre terea  eficien ei  energetice  a  sistemului  centralizat,  în  anul  2007  s-a  trecut  laș ț
transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne, complet automatizate i pânăș
la începutul anului 2014 s-au modernizat alte 14 puncte termice. Electropompele de circula ieț
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a  apei  din  instala iile  de  încălzire  i  de  preparare  a  apei  calde  menajere  sunt  dotate  cuț ș
convertizoare  statice  de  frecven ă  i  func ionare  automată,  cu  men inerea  diferen ei  deț ș ț ț ț
presiune între conductele de ducere i întoarcere ale circuitului de încălzire. Instala iile deș ț
automatizare  sunt  construite  în  jurul  unor  regulatoare  electronice  programabile,  liber
configurabile, cu posibilitatea de extindere i dezvoltare ulterioară, prin adăugarea de moduleș
de extensie. Utilajele, echipamentele i instala iile sunt dotate cu interfe e specializate, careș ț ț
permit  integrarea în sistemul centralizat  de supraveghere,  reglare,  control,  monitorizare iș
achizi ie  de  date  tip  SCADA.  Datele  de  operare  ale  punctelor  termice  (debite,  presiuni,ț
temperaturi),  precum i  informa iile  integrate  în  timp se transmit  prin  re eaua  internet  laș ț ț
dispeceratul  central  din  punctul  termic  nr.  10  Craiovi a  Nouă.  Sistemul  dispecer  permiteț
transmiterea de comenzi către servomotoarele electrice de ac ionare a robinetelor de reglareț
cu două i trei căi, precum i a comenzilor de pornire/oprire la distan ă a electropompelor. ș ș ț

În prezent sunt modernizate un număr de 26 puncte termice.

Până la finele anului 2014 s-au pus în func iune instala iile automate de completare/umplere aț ț
instala iilor de încălzire cu apă de adaos din returul instala iei de agent termic primar, pentruț ț
toate punctele termice aflate în administrarea Termo Craiova SRL. Tot începând cu anul 2014
au fost instalate centrale de alarmare i camere de supraveghere video pentru 35 de puncteș
termice nemodernizate,  iar  în PT 2 Valea Ro ie i  PT 23 August s-au realizat  lucrări  deș ș
automatizare  ale  instala iilor  de  preparare  a  apei  calde  de  consum,  pentru  asigurareaț
parametrilor optimi ai apei calde de consum spre utilizatori.

Pentru  a  limita  debran ările  de  la  sistemul  centralizat,  este  necesară  continuarea  operăriiș
sistemului public de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Craiova
în  sistem  centralizat.  În  vederea  accesării  în  continuare  a  fondurilor  necesare  realizării
investi iilor de executat, este necesar ca serviciul public de alimentare cu energie termică aț
consumatorilor  din municipiu în sistem centralizat  să fie delegat  unui operator  capabil  să
gestioneze noile investi ii planificate de municipalitate.ț

Grupurile interesate de func ionarea serviciului public de alimentare cu energie termicăț
a consumatorilor din municipiul Craiova în sistem centralizat sunt următoarele:

Casnici: persoane fizice i asocia ii de proprietari din municipiul Craiovaș ț

Agen i economiciț

Institu ii publiceț

Utilizatorii/beneficiarii SACET

Municipiul Craiova - are ca obiectiv func ionarea serviciului public de alimentare cu energieț
termică a consumatorilor din municipiul Craiova în sistem centralizat, scop în care efectuează
controlul i urmărirea activită ii prestate de către operatorul acestui serviciuș ț

Operatorul  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  a  consumatorilor  din
municipiul  Craiova  în  sistem  centralizat  ar  trebui  să  aibă  ca  obiectiv  îmbunătă ireaț
permanentă a serviciilor de fumizare a energiei termice pentru popula ie, institu ii publice iț ț ș
agen i economici din Municipiul Craiova, racordati la SACET.ț

Prin  operarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  a  consumatorilor  din
municipiul  Craiova  în  sistem  centralizat,  în  condi iile  unei  stabilită i  a  pre urilorț ț ț
combustibililor, pre ul energiei termice la consumatorii finali este mai mic decât cel alț
gazului metan pentru consumatorii care au instalate centrale termice murale.

Demnă de luat în seamă este i ș situa ia pierderilor de energie termică în SACET, pierderiț
care influen ează într-o mare măsură structura cheltuielilor energiei termiceț . Pierderile
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înregistrate  ca  diferen e  de  energie  termică  între  sursa  de  producere  i  consumatori,  seț ș
datorează  cumulativ  mai  multor  factori  si  anume:  degradării  re elelor  de  agent  termic,ț
debran ărilor din sistem care au produs un dezechilibru,  atât  în re elele SACET, cât i înș ț ș
interiorul  condominiilor,  afectând  confortul  termic  i  costurile  consumatorilor  răma i  înș ș
sistem.

De i pierderile masice au început să scadă pe re elele termice secundare reabilitate, au rămasș ț
puncte termice unde pierderile sunt mari datorită uzurii fizice i morale a izola iilor termiceș ț
de vată minerală i infiiltra iilor de apă din canalele termice. De asemenea, ponderea re elelorș ț ț
de transport nereabilitate, cu durată de func ionare depă ită este dominantă.ț ș

Prin prisma motivelor de mediu, există o serie de aspecte demne de men ionat în alegereaț
variantei  optime  de  solu ie  pentru  asigurarea  alimentării  cu  energie  termică  în  sistemț
centralizat în municipiul Craiova:

Reducerea poluării este o prioritate globală, care revine din ce în ce mai pregnant pe agenda
publică. În acest context, termoficarea a redevenit un subiect de interes, acum când se caută
solu ii pentru reducerea emisiilor de carbon în mediul urban.ț

În conformitate cu Studiul strategiei actualizate a alimentării cu energie termică în sistem centralizat
a consumatorilor din municipiul Craiova, unde s-a realizat o evaluare multicriterială a unui număr de
3 scenarii, a reieșit în mod clar în urma evaluării scenariilor cu sublinierea efectelor asupra mediului
și asupra populației, supremația Scenariului I, scenariu ce presupune alimentarea cu energie termică
în sistem centralizat, cu investiții în reabilitarea sistemului de transport și distribuție, astfel încât într-
un orizont de timp de 4 ani să se reușească reabilitarea a 40 PT și a rețelelor aferente:

Scenariul I: Alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Avantaje Dezavantaje

Reducerea poluării mediului prin producerea
energie  termice  într-o  singură  sursă,
amplasată la limita municipiului;

Posibilitatea  controlului  emisiilor  poluante
prin înăl imea adecvată a co ului de fum;ț ș

Reducerea  poluării  mediului  prin  utilizarea
de  echipamente  moderne,  cu  eficien ăț
ridicată;

Utilizarea mai multor tipuri  de combustibil:
cărbune, gaze naturale, păcură;

Optimizarea livrării  de energie termică vara
dintr-o  capacitate  dimensionată  conform
necesarului i cu eficien ă ridicată;ș ț

Utilizarea  unora  dintre  echipamentele
existente;

Men inerea  în  func iune  a  sistemului  deț ț
transport i distribu ie existent.ș ț

Sunt necesare investi ii pentru conformarea laț
normele de mediu  privind emisiile  de SO2,
NOx  i  pulberi  ale  capacită ilor  existente,ș ț
existând  termene  de  conformare  asumate,
care trebuie respectate;

Sunt necesare investi ii pentru conformarea laț
normele de mediu privind depozitarea zgurii
i cenu ii  rezultate  din procesul de ardere aș ș

combustibililor,  existând  termene  de
conformare asumate, care trebuie respectate;

Sunt  necesare  investi ii  pentru  reabilitarea  /ț
modernizarea capacită ilor din sursă, care auț
o eficien ă scăzută;ț

Sunt  necesare  investi ii  în  sistemul  deț
transport  i  distribu ie,  unde  pierderile  deș ț
energie  termică  sunt  mai  mari  decât  cele
normale.

Scenariul II: Alimentare cu energie termică în sistem descentralizat
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Avantaje Dezavantaje

Pentru  amplasarea  centralelor  termice  de
zonă  se  au  în  vedere  punctele  termice
existente,  dintre  care  o  parte  vor  fi
transformate în centrale termice;

Se reduc pierderile în sistemul de transport.

Realizarea  centralelor  termice  va  implica
lucrări  majore  în  re eaua  de  distribu ie  aț ț
gazelor  natural,  precum  i  în  re elele  deș ț
alimentare  cu  apă,  canalizare  i  în  re eleleș ț
electrice;

Este necesară dezafectarea echipamentelor iș
instala iilor  existente  în  sursă  i  renaturareaț ș
terenului;

 Va  cre te  nivelului  poluării  în  municipiu,ș
prin  aceste  surse  de  poluare  amplasate  în
zonele  de  locuit.  Poluarea  aferentă  acestor
surse se va suprapune peste celelalte surse de
poluare din interiorul municipiului (cum ar fi
traficul urban).

 Este necesară reabilitarea i redimensionareaș
sistemului de distribu ie.ț

Scenariul III: Alimentare cu energie termică în sistem individual

Avantaje Dezavantaje

Nu  mai  sunt  necesare  investi ii  în  IMAț
pentru conformare la mediu;

Nu  mai  sunt  necesare  investi ii  pentruț
reabilitarea / modernizarea sursei existente;

Nu  mai  sunt  necesare  investi ii  pentruț
reabilitarea  sistemului  de  transport  iș
distribu ie.ț

Trebuie  realizate  surse  proprii  pentru  cca
59.991 de apartamente  situate  în  blocuri  de
locuin e cu 4 până la 10 etaje i cca 4.000 deț ș
case;

Amplasarea acestui număr extrem de mare de
surse de poluare în municipiul Craiova se va
suprapune peste celelalte surse de poluare din
interiorul  municipiului  (cum  ar  fi  traficul
urban) i va afecta sănătatea popula iei (pesteș ț
260.000 de locuitori);

Este necesară dezafectarea echipamentelor iș
instala iilor  existente  în  sursă  i  renaturareaț ș
terenului;

Impact  social  negativ,  prin  for area  unuiț
număr  mare  de  locuitori  să  investească  în
centrale de apartament;

Impact  estetic  negativ,  prin  scoaterea  pe
peretele  clădirilor  a  unui  număr  mare  de
co uri;ș

Sunt necesare investi ii majore în re eaua deț ț
distribu ie a gazelor naturale.ț

Pentru aglomerările urbane moderne,  termoficarea în sistem centralizat  reprezintă cea mai
sustenabilă i mai eficientă metodă de încălzire atât a locuin elor, cât i a clădirilor, atât dinș ț ș
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punct de vedere al costurilor, cât i în ceea ce prive te diferitele surse de energie pe care leș ș
poate integra pentru eficientizarea consumului i reducerea emisiilor. ș

În ultimii ani, cre terea constantă a costurilor de producere i distribuire a energiei a avut unș ș
impact negativ asupra termoficării. Slaba eficien ă a sistemelor de termoficare existente înț
ora e cauzează pierderi financiare care sunt suportate în principal din bani publici. Dar unș
aspect extrem de important este vizat de poluarea masivă pe care aceste sisteme de alimentare
cu energie termică în sistem centralizat o emană. În marile ora e, tone de cenu ă rezultate dinș ș
arderea cărbunelui ajung în atmosferă. 

Piaţa  energiei  termice  din  municipiul  Craiova  este  caracterizată  prin  numărul  redus  al
producătorilor de energie termică si prin existenţa unui singur distribuitor de energie termică,
prin  reţeaua  centralizată  aparţinând  domeniului  public,  aflată  în  proprietatea  Primăriei
Municipiului Craiova.

Sistemul de furnizare centralizată a energiei termice din România are un poten ial mare deț
eficientizare i optimizare, pornind de la alegerea celor mai eficien i combustibili din punctș ț
de  vedere  al  costurilor,  la  îmbunătă irea  proceselor  tehnologice,  adoptarea  modelului  deț
cogenerare i reabilitarea re elelor de distribu ie, există multiple modalită i de reabilitare aș ț ț ț
sistemului  i  de transformare  într-un model  de  succes  care  să  asigure  energie  termică  laș
costuri accesibile, respectând cerin ele europene în materie de mediu.ț

Este nevoie de eforturi  corelate  privind investiţiile,  reformele sectoriale,  implementarea şi
livrarea în vederea asigurării unor surse sigure de alimentare cu energie care să promoveze
creşterea economică şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii pe de o parte, crescând în
acelaşi timp procentul de surse de energie nepoluantă, inclusiv eficienţa energetică, pe de altă
parte. Aceste eforturi trebuie dirijate prin intermediul unei strategii generale la nivel naţional
cu privire la schimbările climatice, elaborată în colaborare de ministerele implicate. Pentru
perioada 2014-2020, analiza surselor de finan are UE a identificat trei priorităţi tematice cuț
privire  la  reducerea  impactului  schimbărilor  climatice  în  sectorul  energiei:  extinderea
generării de energie electrică nepoluantă, restructurarea sectorului de termoficare şi creşterea
eficienţei energetice a sectorului de producţiei şi a clădirilor:

Investiţie Reformă sectorială Implementare şi livrare

Extinderea 
resurselor de 
energie 
electrică 
nepoluantă

Capacitate de 
generare de energie 
eoliană şi solară FV;

Infrastructură de 
ajustare pentru 
creşterea capacităţii 
de generare de energie
eoliană şi solară FV;

Creşterea capacităţii 
de generare a energiei 
de înaltă eficienţă pe 
bază de gaze;

Modernizarea reţelei 
de distribuţie.

Reluarea implementării 
Foii de parcurs pentru 
2003 în domeniul 
energiei; 

Îmbunătăţirea 
guvernanţei ÎS din 
sectorul energiei în 
vederea creşterii 
transparenţei şi 
capacităţii acestora de 
asumare a răspunderii; 

Refacerea capacităţii, 
autonomiei şi a 
capacităţii de asumare a 
răspunderii a autorităţii 
de reglementare în 
domeniul energiei, 

Implicarea sectorului 
privat;

Parteneriate public-
privat;

Întreprinderile de stat 
din sectorul energetic
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ANRE; 

Îmbunătăţirea 
coordonării 
interministeriale a 
funcţiilor responsabile 
de energie la nivel de 
Guvern; şi 

Îmbunătăţirea cadrului 
instituţional şi a 
măsurilor de guvernanţă
pentru funcţiile 
responsabile de mediul 
de afaceri .

Restructurarea 
sectorului de 
termoficare 

Modernizarea 
sistemelor de 
termoficare 

Unificarea 
reglementărilor 
sectoriale sub egida 
ANRE;

Îmbunătăţirea 
guvernanţei societăţilor 
de termoficare 
comunală prin 
comercializare;

Introducerea unui sistem
de tarifare a căldurii cu 
două componente şi a 
facturării în funcţie de 
consum;

Înlocuirea subvenţiilor 
generale la căldură 
pentru furnizori cu 
subvenţiile orientate 
către persoanele sărace;

Revizuirea şi ajustarea 
sistemului de prime 
pentru cogenerarea de 
mare eficienţă.

Iniţierea revizuirii 
sectoriale strategice 
pentru sistemele locale 
de termoficare în 
vederea prioritizării 
investiţiilor;

Elaborarea strategiei 
urbane pe termen lung 
în domeniul 
termoficării, sub 
coordonarea MDRAP;

Implicarea sectorului 
privat.

Creşterea 
eficien ei ț
energetice

Reabilitarea termică a 
clădirilor rezidenţiale 
construite în perioada 
1950-90;

Reducerea intensităţii 
energetice în sectorul 
industriilor 
producătoare de oţel şi
substanţe chimice;

Reducerea lipsei de 
preocupare a guvernului
în ce priveşte eficien a ț
energetică pe baza 
planului naţional de 
acţiune şi a programelor
din domeniul eficien ei ț
energetice, fie în cadrul 
ANRE, fie prin 

Consolidarea punerii în 
aplicare a codurilor şi 
standardelor; 

Stabilirea unei 
platforme de livrare şi 
finanţare pe termen 
lung pentru reabilitarea 
termică a clădirilor 
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Impunerea unor 
obligaţii privind 
eficien a energetică ț
pentru furnizorii de 
energie electrică în 
vederea abordării 
problemei investiţiilor
foarte diversificate în 
sectorul rezidenţial, 
comercial, industrial 
şi al serviciilor 
publice. 

reînfiinţarea unei agenţii
distincte;

Implementarea de 
reforme privind 
calcularea preţului de 
cost pentru utilizatorii 
industriali subvenţionaţi
şi pentru sectorul 
rezidenţial.

rezidenţiale;

Îmbunătăţirea accesului
la finanţe, în special 
prin mecanisme care 
sprijină accesul la 
fondurile UE de co-
finanţare şi extinderea 
folosirii contractelor de 
performanţă energetică;

Dezvoltarea capacităţii 
tehnice a principalilor 
participanţi pe piaţa 
eficienţei energetice, 
cum ar fi 
întreprinderile, 
managerii/auditorii 
energetici, băncile, 
companiile de servicii 
energetice (ESCO) şi 
furnizorii de servicii; 

Intensificarea colectării 
de informaţii şi date şi 
creşterea deschiderii 
către toate părţile 
implicate.

Dezvoltarea  durabilă  în  domeniul  alimentării  centralizare  cu  energie  termică  presupune
aplicarea unor soluţii tehnice performante capabile să asigure condiţii normale de viaţă si de
muncă  comunităţilor  locale  si  satisfacerea  nevoilor  sociale  ale  acestora  în  condiţii  de
rentabilitate  economică  si  eficienţă  energetică,  pe  de  o  parte,  si,  conservarea  resurselor
primare,  protecţia  si  conservarea  mediului,  fără  a  afecta  echilibrul  ecosferei  si  accesul
generaţiilor viitoare la resursele energetice primare, pe de altă parte.

Pentru toate ţările în tranziţie una din cele mai dezbătute probleme în societate este cea ce
ţine de modalitatea de încălzire, cu cele 2 op iuni disponibile - a rămâne bran at la sistemulț ș
centralizat de încălzire sau de a trece la încălzirea individuală - fie de apartament sau bloc etc.

Având în vedere amplasarea geografică a României în zona de climă temperat continentală,
cu nuanţe exccesive în ultimii ani, circa 40% din energia primară (combustibilul) consumată
la nivelul ţării este utilizată pentru încălzirea locuinţelor individuale i a spaţiilor publice,ș
precum i pentru producerea apei calde de consum. ș

Alternativa la sistemele centralizate de producere a energiei termice este dată în ultimii ani de
instalaţiile  individuale  de  producere  a  energiei  termice.  Având  in  vedere  densitatea
populaţiei, aceste soluţii duc la o crestere semnificativa a nivelului de poluare. De asemenea
este de precizat faptul că instalaţiile locale de producere a energie termica (la nivel de imobil
sau  apartament)  nu  pot  fi  prevăzute  cu  instalaţii  de  depoluare  si  de  dispersie  a  noxelor
eficiente, generând astfel un nivel imposibil de comensurat.

În aceste condiţii, sistemele centralizate sunt singurele posibile pentru o denoxare eficientă. 
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Este indiscutabil faptul că emisiile de carbon provenite de la centralele de termoficare sunt o
sursă  majoră  de  poluare  a  aerului.  Dar,  măsurile  de  reducere  a  acestora  au,  pe  langa
dimensiunea ecologică, i un impact pozitiv asupra eficien ei energetice.ș ț

Opţiunile de reducere a emisiilor GES la nivelul municipiului Craiova pot fi:

 Producerea  energiei  termice  i  electrice  în  cogenerare,  reprezintă  soluţia  cea  maiș
economică, favorabilă modernizării si dezvoltării sistemelor centralizate de alimentare
cu  căldură.  Această  soluţie  susţinută  si  promovată  consecvent  în  ţările  UE,  pe
parcursul ultimului deceniu a cedat mult în favoarea sistemelor locale.

 Promovarea tehnologiilor moderne – substituirea tehnologiilor învechite cu o eficienţă
scăzută cu tehnologii performante ar putea reduce considerabil consumul de resurse
energetice primare.

 Posibilitatea implementării tehnologiilor prietenoase cu mediul, cum ar fi utilizarea
surselor regenerabile – a biomasei, în special, ca combustibil la producerea energiei
termice.

 Valorificarea resurselor energetice disponibile prin recuperarea căldurii reziduale din
gazele  de  ardere  în  cazane  cu  condensaţie  sau  în  recuperatoare  termice,  folosirea
pompelor de căldură, reducerea pierderilor de energie la transportul agenţilor de lucru
prin re eaua de transport i distribu ie, prin utilizarea unor materiale cu caracteristiciț ș ț
termofizice  si  hidraulice  favorabile,  folosirea pompelor  de căldură în  sistemele  de
condiţionare a aerului.

 Gestiunea monitorizată a sistemelor de încălzire, care să permită reglarea automată a
parametrilor funcţionali  corespunzător exigen elor de confort în strânsă legătură cuț
modificările de temperatură nocturnă i diurnă i de eficienţă energetică si economică.ș ș

Cre terea  eficienţei  energeticeș  este  considerată  ca  având  o  contribuţie  substanţială  la
atingerea obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE. În
acest context, aplicarea cerinţelor de proiectare ecologică privind performanţa energetică a
instala iilor  cu  impact  asupra  mediului  va  avea  o  contribuţie  importantă  la  îndeplinireaț
obiectivului asumat de UE, de reducere a emisiilor de GES cu cel puţin 20% până în 2020.

Aplicarea  cerinţelor  de proiectare  ecologică  privind performanţa  energetică  a  instala iilor,ț
sistemelor de transport i distribu ie va avea ca efect cresterea eficienţei energetice, ceea ceș ț
va duce la un impact macroeconomic pozitiv, dat fiind faptul că, economisirea energiei la
sursă constituie cel mai eficient mijloc, din punct de vedere al costurilor, de a creste siguranţa
în alimentarea cu energie si de a reduce gradul de poluare. Acest demers va contribui, în mod
semnificativ  la  atingerea  obiectivului  stabilit  la  nivel  comunitar  de  crestere  a  eficienţei
energetice cu 20% până în 2020.

Pentru eficientizarea producerii de energie termică ar fi indicat să se implementeze măsuri de
tipul:

 Redimensionarea  i  retehnologizarea  centralei  termice  la  nivelul  standardelorș
europene de mediu i a bunelor practice tehnologice;ș

 Extinderea  sistemului  de  termoficare  centralizat  în  zonele  în  care  acesta  este
insuficient sau deficitar, cum ar fi cartierele periferice ale municipiului Craiova;

 Stabilirea unui program de servire energie termică, automatizat în func ie de varia iileț ț
temperaturilor nocturne/diurne i de necesită ile consumatorilorș ț
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Zgomotul. Nivelul de zgomot la limita incintei centralei se va încadra în limitele prevăzute în
STAS 10009/1988, respectiv valoarea maximă de 65 dB(A), curba de zgomot Cz 60. Nici pe
segmentul  de  transport  i  distribu ie  agent  termic  i  acc  nu  se  înregistrează  depă iri  aleș ț ș ș
nivelului zgomotului, conform legisla iei în vigoare.ț

Poluarea solului. Solul poate fi poluat:

direct prin deversări de de euri pe terenuri urbane sau rurale, sau din îngră ăminte i pesticideș ț ș
aruncate pe terenurile agricole;

indirect,  prin  depunerea  agen ilor  poluan i  ejecta i  ini ial  în  atmosferă,  apa  ploilorț ț ț ț
contaminate  cu  agen i  poluan i  “spăla i"  din  atmosfera  contaminată,  transportul  agen ilorț ț ț ț
poluan i de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate.ț

În ceea ce prive te poluarea prin intermediul agen ilor  poluan i din atmosferă,  se observăș ț ț
anumite particularită i. Spre exemplu, ca regula generală, solurile cele mai contaminate se vorț
afla în preajma surselor de poluare. Pe masura, însă, ce înăl imea co urilor de evacuare aț ș
gazelor contaminate cre te, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluareș
va scădea ca nivel de contaminare, dar regiunea contaminată se va extinde în suprafa ă.ț

Nivelul contaminarii solului depinde i de regimul ploilor. Acestea spală în general atmosferaș
de agen ii poluan i i îi depun pe sol, dar în acela i timp spală i solul, ajutând la vehiculareaț ț ș ș ț
agen ilor poluan i spre emisari (din apele subterane către apele de suprafa ă). Trebuie totu iț ț ț ș
inut cont i de faptul că ploile favorizează i contaminarea în adâncime a solului.ț ș ș

Retehnologizarea marilor poluatori, cum sunt centralele termice, alături de alte măsuri, cum
ar  fi  reabilitarea  re elei  de  transport  i  distribu ie  a  agentului  termic  i  o  mai  corectăț ș ț ș
gestionare a spa iului verde existent la ora actuală, chiar cre terea acestuia, vor conduce peț ș
termen mediu i lung la scăderea poluării la nivelul întregului ora .ș ș

Managementul de eurilorș

Optimizarea metodelor de eliminare finală (depozitare în rampe de de euri, incinerare, co-ș
incinerare) pentru tipurile de de euri pentru care nu există tehnologii de valorificare.ș

Recuperarea de eurilor prin colectare selectivă, sortare i reintroducerea în circuitul productivș ș
(reciclare) este o activitate economică ce este luată în considerare din mai multe considerente:

 recuperarea unor materiale care se produc greu prin procese de fabrica ie costisitoareț
i de multe ori poluante;ș

 prin reciclarea unor de euri se reduce volumul mare al activită ilor de neutralizareș ț
prin depozitare  sau incinerare i  implicit  se reduc suprafe ele  de teren afectate  deș ț
depozitarea de eurilor;ș

 epuizarea resurselor naturale;

 reciclarea de eurilor elimina măsurile de siguran ă i protec ie care trebuiesc luate înș ț ș ț
timpul  depozitării  acestora,  efectiv  se  reduce  pericolul  contaminării  factorilor  de
mediu cu substan e poluante prin aceste de euri.ț ș

Cum centrala aferentă serviciului public de producere a energiei termice func ionează pe bazăț
de combustibil gazos, de eurile se vor limita la cele industriale normale:ș

 de euri tehnice, ce vor fi reciclate conform legisla iei în vigoare,ș ț

 de euri menajere, care, după selectare i posibilă reciclare, vor fi depozitate conformș ș
legisla iei în vigoare.ț
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Pe segmentul de transport i distribu ie a agentului termic i a acc, de eurile trimise pentruș ț ș ș
comercializare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel
de  activităţi,  fără  a  afecta  în  sens  negativ  mediul  i  în  conformitate  cu  legislaţia  iș ș
protocoalele naţionale.

Prioritizarea sprijinului politicilor către intervenţii accesibile în eficien a energetică, în cazulț
în  care  investiţiile  au  fost  împiedicate  de  bariere  de  piaţă  şi  de  capacitatea  redusă  de
implementare denotă faptul că nu pare să existe o lipsă a finanţării  pentru intervenţiile în
eficien a energetică în România, deşi există mari decalaje de finanţare în anumite segmenteț
de piaţă, precum reabilitarea termică a locuinţelor. Sprijinul public este deosebit de important
pentru intervenţiile scalabile în eficien a energetică, care au un cost relativ mare al energieiț
economisite, din cauza absorbţiei reduse a pieţei, după cum se ilustrează în tabelul de mai jos.

Scalabilitatea şi costul anumitor intervenţii în eficien a energeticăț

Costul energiei economisite

Mic Mediu Mare

 Măsuri de eficientizare 
energetică a industriilor 
producătoare de oţel şi 
substanţe chimice

 Eficien a energetică a ț
celor mai importante 
aparate electrocasnice

 Eficienţa energetică a 
motoarelor industriale

Reabilitarea termică a 
clădirilor rezidenţiale

M
ed

ii

 Măsuri de eficientizare 
energetică a IMM-urilor

 Iluminatul rezidenţial 
(CFL)

 Iluminatul comercial 
(CFL şi T8 de înaltă 
performanţă)

 Reabilitarea termică a 
clădirilor publice, 
precum şcolile

 Reabilitarea sau 
montarea de noi sisteme 
comerciale HVAC

Modernizarea sistemelor
de termoficare

Noi clădiri cu consum 
energetic aproape de 
zero (nZE)

Iluminatul rezidenţial i ș
comercial (LED)

M
ic

i

 Iluminatul public (lămpi
cu sodiu)

 Eficien a energetică în ț
alimentarea cu apă şi 
tratarea apei menajere

Iluminatul public (LED)

Aparate de aer 
condiţionat rezidenţiale 
de mare eficienţă 

Prin prisma  motivelor de ordin social, există  o serie  de aspecte  demne de men ionat  înț
alegerea variantei optime de solu ie pentru asigurarea alimentării cu energie termică în sistemț
centralizat în municipiul Craiova:

Din punct de vedere al implica iilor sociale,  serviciul de alimentare cu energie termică înț
sistem centralizat poate aduce o serie de avantaje sociale beneficiarilor săi dacă activitatea se
realizează în condi ii de eficien ă la standarde calitative, prin utilizarea optimă a resurselor deț ț
energie i cu respectarea normelor de protec ie a mediului.ș ț

Principalele avantaje sunt date de siguran a în exploatare – activitatea se realizează în cadruț
organizat cu personal specializat i în afara locuin elor (producerea de agent termic în cadrulș ț
locuin elor necesită supraveghere permanentă i manipulare precaută altfel existând riscul deț ș
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explozie), precum i de valen a ecologică i responsabilitatea fa ă de mediul înconjurător –ș ț ș ț
emisiile de dioxid de carbon i alte gaze poluatoare se realizează controlat i în afara zonei deș ș
locuire.  Standardele  i  procedurile  de  lucru  din  cadrul  societă ilor  producătoare  de agentș ț
termic sunt impuse de organisme de reglementare i control.ș

Există o responsabilitate asumată prin acte normative de producătorul de energie termică iș
sunt  prevăzute  taxe i  sanc iuni  pentru nerespectarea  normelor  privind  protec ia  mediuluiș ț ț
înconjurător. 

Producerea agentului termic în cadrul locuin elor prin centrale de apartament sau condominiuț
afectează  direct  mediul  înconjurător  locuirii,  fiind  responsabilitatea  autorită ilor  locale  săț
atragă  aten ia  asupra  eventualelor  riscuri  la  care  se  expune popula ia  în  cazul  produceriiț ț
agentului termic în locuin e sau în spa iul proxim de locuire.ț ț

De  altfel,  rolul  principal  în  protec ia  socială  a  popula iei  revine  Ministerului  Muncii  iț ț ș
Justi iei  Sociale  care asigură asisten a socială  prin acordarea de ajutoare pentru încălzireaț ț
locuin ei familiilor i persoanelor singure cu venituri reduse, în scopul degrevării bugetelorț ș
de familie de efortul plă ii cheltuielilor crescute, de între inere a locuin ei. ț ț ț

Familiile i persoanele singure cu venituri reduse pot să beneficieze în perioada sezonuluiș
rece  de ajutoare  pentru  acoperirea  integrală/par ială  –  de  la  Bugetul  de  Stat  i/sau  de  laț ș
Bugetul Local – a cheltuielilor pentru încălzirea locuin ei, potrivit Ordonan ei Guvernului nr.ț ț
27/2013 privind măsurile de protec ie socială în perioada sezonului rece.ț

Dreptul  la  ajutorul  pentru  încălzirea  locuin ei  se  acordă  pe  baza  formularului  “Cerere  –ț
declara ie pe propria răspundere” (plus o serie de acte doveditoare) i se stabile te din lunaț ș ș
noiembrie. Ajutorul pentru încălzirea locuin ei este acordat doar pentru locuin a de domiciliu/ț ț
re edin ă i doar pentru un singur sistem de încălzire (cel folosit în principal). ș ț ș

Conform Ordonan ei Guvernului nr. 27/2013 privind măsurile de protec ie socială în perioadaț ț
sezonului rece, ajutoarele pentru încălzirea locuin ei se acordă pentru: ț

 energie termică în sistem centralizat;

 gaze naturale;

 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;

 energie electrică.

Dreptul  la  ajutorul  pentru  încălzirea  locuin ei  se  stabile te  prin  dispozi ie  a  primarului.ț ș ț
Ajutoarele sunt acordate în perioada sezonului rece, care este reprezentată anual de perioada
calendaristică 1 noiembrie – 31 martie.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură autorită ile iauț
în  calcul  toate  veniturile  nete  realizate  de  membrii  acesteia/persoana  singură  în  luna
anterioară lunii în care este solicitat dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuin ei. ț

Apoi se ine cont de bunurile de inute, pentru a se vedea dacă familia/persoana singură de ineț ț ț
bunuri din cauza cărora se poate refuza acordarea ajutorului. 

Dacă există suspiciuni, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se face în urma unei
anchete sociale. 

În  vederea  stabilirii  ajutorului  lunar  pentru  încălzirea  locuin ei  în  condi ii  de  echitate  seț ț
instituie zone de temperatură,  Jude ul Dolj  fiind localizat în zona temperată (cf. OUG nr.ț
57/2006, Anexa 2). 

Consumul lunar maxim, stabilit pe tipuri de apartamente pentru zona temperată, (cf. OUG nr. 57/2006, Anexa 1)
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sunt prezentate în tabelul următor:

Zona temperată Tipul apartamentului Consum maxim lunar (Gcal)

1 cameră 0,91

2 camere 1,36

3 camere 1,76

4 i mai multe camereș 2,45

Consumul lunar maxim, stabilit pe tipuri de apartamente pentru zona temperată.
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8 ANALIZA  COMPARATIVĂ  A  MODALITĂŢILOR  DE  GESTIUNE  A
SERVICIULUI

8.1 Rolul SIEG în economia na ională i europeanăț ș

Uniunea Europeană are printre  obiectivele  de bază promovarea unui progres economic iș
social echilibrat i durabil, îndeosebi prin crearea unui spa iu fără frontiere interioare, prinș ț
întărirea  coeziunii  economice  i  sociale  i  prin  constituirea  unei  uniuni  economice  siș ș
monetare.

Tratatul  de  la  Lisabona  creează  un  cadru  juridic  specific  serviciilor  de  interes  economic
general  –  SIEG,  obiectivul  fiind  încadrarea  juridică  a  acestor  servicii  la  nivel  european.
Serviciile publice (identificate în general în tratate drept SIEG) ocupă un loc esen ial printreț
valorile comune ale Uniunii, promovând coeziunea socială i teritorială, sus inând bunăstareaș ț
cetă enilor din întreaga UE i aducând o contribu ie importantă la dezvoltarea economică aț ș ț
Europei.

Serviciile de interes general cuprind serviciile comerciale si serviciile necomerciale care fac
obiectul anumitor obligaţii de serviciu public, în special datorită interesului general pe care îl
deservesc.

Tratatul de la Lisabona creează un nou fundament juridic, care permite instituţiilor să adopte
regulamente privind gestionarea SIEG. Astfel, articolul 14 din Tratatul privind funcţionarea
UE precizează faptul că Consiliul si Parlamentul pot stabili anumite principii si condiţii în
ceea  ce  priveste  furnizarea  si  finanţarea  SIEG.  Acest  fundament  juridic  permite  UE  să
concilieze  în  condiţii  optime  interesul  general  si  respectarea  regulilor  concurenţei  în
gestionarea SIEG.

Trebuie men ionat că dispozi iile articolului 14 din TFUE nu aduc atingere aplicării normelorț ț
în materie de concuren ă în domeniul SIEG. În special, în temeiul articolelor 106 i 107 dinț ș
TFUE, compensa ia acordată de autorită ile publice pentru furnizarea unui SIEG face obiectulț ț
controlului ajutoarelor de stat, cu excep ia cazului în care sunt îndeplinite cele patru condi iiț ț
cumulative stabilite de Curtea de Justi ie în hotărârea în cauza Altmark.ț

Normele UE în materie de concuren ă nu se aplică tuturor serviciilor de interes general (SIG),ț
ci numai celor care sunt de natură „economică”,  i anume SIEG. De asemenea,  serviciileș
sociale  de  interes  general  (SSIG),  care  pot  fi  atât  de  natură  economică,  cât  i  de  naturăș
neeconomică,  fac  obiectul  legisla iei  UE în materie  de concuren ă  numai  atunci  când auț ț
efectiv un caracter economic.

Printre activită ile care nu sunt considerate ca având un caracter economic în scopul normelorț
în  materie  de  concuren ă  se  numără,  de  exemplu,  siguran a  naviga iei  aeriene  sauț ț ț
supravegherea antipoluare deoarece aceste activită i sunt legate de exercitarea prerogativelorț
statului  i  de  îndeplinirea  responsabilită ilor  statului  fa ă  de  cetă eni.  În  mod  similar,ș ț ț ț
gestionarea  sistemelor  obligatorii  de  asigurări  sociale  care  urmăresc  un  obiectiv  exclusiv
social  nu sunt considerate  drept  o activitate  economică  în  scopul normelor  în  materie  de
concuren ă.ț

Garanţia accesului universal, a continuităţii,  a calităţii ridicate si a accesibilităţii constituie
elementele cheie ale unei politici a consumatorului în sectorul SIEG.

SIEG joacă un rol din ce în ce mai important în contextul european general. Sunt parte a
valorilor împărtăsite de toate statele membre si constituie un element esenţial al modelului
european de societate. Ele condi ionează cresterea calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii si reducț
excluziunea socială i economică. Datorită ponderii pe care o au în economie, 26,7% din PIBș
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european  si  importanţei  în  producerea  celorlalte  bunuri  si  servicii,  eficienţa  si  calitatea
acestor  servicii  sunt  factori  de  competitivitate  si  coeziune,  mai  ales  când  este  vorba  de
atragerea investiţiilor în regiuni mai puţin favorizate.

Furnizarea  SIEG  într-o  manieră  eficientă  si  non-discriminatorie  este  o  condiţie  pentru
funcţionarea armonioasă a pieţei interne si continuarea integrării economice. SIEG reprezintă
un pilon al  cetăţeniei  europene,  un drept de care cetăţenii  europeni se pot bucura si  sunt
totodată  o  bază  pentru  dialogul  dintre  cetă eni  i  autorităţile  publice  în  contextul  buneiț ș
guvernan e.ț

SIEG pun într-o nouă perspectivă rolul jucat de autorităţile publice. Responsabilitatea pentru
funcţionarea armonioasă a acestor servicii le-a revenit dintotdeauna. La nivel na ional, ele î iț ș
păstrează  prerogativele  directe  pentru  SIEG  destinate  pie ei  interne  (prin  transpunereaț
directivelor), iar pentru marile industrii de re ea există reglementări comunitare directe.ț

În mod tradiţional, SIEG au fost oferite chiar de autorităţile publice. În prezent, autorităţile
publice pot încredinţa furnizarea SIEG unor întreprinderi cu capital public, privat sau mixt.
Trecerea de la furnizarea în regim propriu la furnizarea prin intermediul unor entităţi ter e aț
făcut ca organizarea, costurile si finanţarea acestor servicii să fie mult mai transparente.

Delegarea furnizării serviciilor nu anulează sau diminuează responsabilitatea autorită ilor înț
materie  de asigurare  i/sau garantare  a  serviciilor  i  de  atingere  a  obiectivelor  de  interesș ș
general. Prin instrumente de reglementare, autorităţile publice au capacitatea de a formula
politicile la nivel naţional, regional sau local în domeniile serviciilor de interes general si să
asigure implementarea acestora.

Există două documente care dau o descriere amplă a SIEG – Carta Verde (2003) i Cartaș
Albă (2004). Carta Verde i Carta Albă sunt primele documente oficiale care aduc o descriereș
explicită  a  serviciilor  de  interes  economic  general.  În  Carta  Verde  sunt  men ionate  iț ș
principalele  caracteristici  ale  SIEG  –  universalitatea,  continuitatea,  calitatea  serviciului,
accesibilitatea i protec ia consumatorilor i utilizatorilor, după cum urmează:ș ț ș

Universalitatea: Conceptul face referire dreptul fiecărui cetăţean de a avea acces la serviciile
considerate esenţiale, la un anumit nivel calitativ, pe întregul teritoriu al statelor membre si,
în contextul specificului naţional, la un preţ accesibil. Impune obligativitatea industriilor să
furnizeze  un  serviciu  definit  de  anumite  cerinţe  specifice,  inclusiv  acoperire  teritorială
integrală.

Continuitatea:  Conceptul  subliniază  obligaţia  furnizorului  de  a  asigura funcţionarea  fără
întreruperi  a  serviciului.  Sunt  anumite  servicii  pentru  care  furnizarea  neîntreruptă  este  în
interesul comercial al furnizorului, nefiind necesară o impunere legală în acest sens. La nivel
naţional,  cerinţele  de continuitate  trebuie  armonizate  cu dreptul  angajaţilor  la grevă si  cu
cerinţele de respectare a statului de drept.

Calitatea serviciului:  Definirea, monitorizarea si impunerea unui nivel de calitate de către
autorităţile publice sunt elementele cheie în reglementarea SIEG. În genere, statele membre
îsi definesc nivelele de calitate pentru SIEG însă, în anumite cazuri, standardele de calitate
sunt  definite  în  legislaţia  comunitară.  Acestea  includ,  spre  exemplu,  reglementări  de
siguranţă, corectitudinea si transparenţa facturării, acoperirea teritorială si protecţia împotriva
deconectării.

Accesibilitatea:  Se referă la necesitatea ca un serviciu de interes economic general să fie
oferit la un pre  acceptabil, astfel încât să fie accesibil pentru toată lumea. Unul din principiileț
de bază ale Uniunii este principiul solidarită ii. Pe acest principiu func ionează atât operatorii,ț ț
cât  i  administra iile  publice,  care oferă compensa ii  sau subven ii  pentru a se asigura căș ț ț ț

97



serviciul  rămâne  accesibil.  Aplicaţia  principiului  accesibilităţii  ajută  la  atingerea  unei
coeziuni sociale si economice în interiorul statelor membre.

Protecţia consumatorilor si utilizatorilor: Principiul de protec ie a consumatorilor se referăț
la obliga ii impuse furnizorilor de SIEG, pentru a garanta buna calitate a serviciului, un nivelț
ridicat de protecţie a sănătăţii si a siguranţei fizice, transparenţa referitor la tarife, contracte,
compensa ii,  alegerea  operatorilor,  competiţia  între  furnizori,  constituirea  autorită ilor  deț ț
reglementare, implementarea mecanismelor de redresare, reprezentare si participare activă a
consumatorilor si a utilizatorilor în definirea si evaluarea serviciilor si a formelor de plată etc.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu  modificările  si  completările  ulterioare,  Legii  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de
utilităţi publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare i a Legii nr. 325 dinș
2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, intrată în vigoare la 21 martie
2007, cu modificările i completările ulterioare, responsabilitatea asigurării serviciului publicș
de alimentare cu energie termică pe teritoriul Municipiului Craiova revine exclusiv unităţii
administrativ-teritoriale. Aceasta poate decide modalitatea de gestiune a serviciului i are laș
dispozi ie următoarele op iuni, dacă avem în vedere că, conform prevederilor Legii 51/2006 aț ț
serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu  modificările  si  completările
ulterioare, art. 22 alin. (2), gestiunea serviciului de utilitate publică poate fi organizată prin:

 gestiune directă, conform art. 28 alin. (2) al Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi:

a) servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate si
organizate  în subordinea Consiliului  Local.  Acestea îsi  vor desfăsura activitatea în
baza unor hotărâri de dare în administrare;

b)  societăţi  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată  cu  modificările  si
completările ulterioare.

 gestiune delegată, modalitate de management prin care UAT atribuie unuia sau mai
multor operatori - societă i comerciale, gestiunea propriu-zisă a serviciului, respectivț
administrarea  si  exploatarea  sistemelor  de  alimentare  cu  energie  termică  aferente
acestuia,  în  baza  unui  contract  de  delegare  a  gestiunii  i  îsi  asumă  si  exercităș
nemijlocit toate competenţele si responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice.

Modalitatea de gestiune a serviciului se stabileste prin hotărâri ale autorităţilor deliberative în
funcţie  de  natura  si  starea  serviciului,  de  necesitatea  asigurării  celui  mai  bun  raport
preţ/calitate, de interesele actuale si de perspectivă ale comunită ii, precum si de mărimea siț
complexitatea sistemelor de utilită i publice.ț

Indiferent  de  modalitatea  de  gestiune  adoptată,  directă  sau  delegată,  activităţile  specifice
componente  ale  serviciului  de  utilitate  publică  sunt  organizate  i  se  desfă oară  pe  bazaș ș
regulamentului serviciului i a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CL, ca în cazulș
gestiunii oricăror altor servicii publice.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice iș
Legii  nr.  325  din  2006  a  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică,
responsabilitatea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică pentru
toţi  utilizatorii  de pe  teritoriul  unei  localităţi  revine  exclusiv  Primăriei  /  Consiliului
Local.  Primăria /  Consiliul  Local poate decide,  în baza unui studiu de oportunitate,
dacă  va  asigura  serviciul  public  prin  gestiune  directă  sau  daca  va  delega
responsabilitatea prestării serviciului unui operator prin delegarea gestiunii.
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În ambele cazuri (gestiunea delegată, precum i gestiunea directă către operatori) aceasta seș
realizează în baza unui contract de delegare, a a după cum se prevede la art. 23 alin. (1) literaș
b) din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările si
completările ulterioare.

În ceea ce priveste delegarea serviciului, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede modurile prin care se
poate realiza delegarea serviciilor comunitare de utilitate publică: „Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:

a) contract de achiziţie publică;

b) contract de concesiune de servicii.”

În cazul gestiunii directe către un operator de drept privat, forma juridică prin care acestuia îi
revine  gestiunea  serviciului  este,  conform  Legii  51/2006  republicată,  cu  modificările  si
completările ulterioare, tot un contract de delegare.

8.2 Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică 

Gestiunea  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  este  reglementată  de
dispoziţiile art. 10, art. 11şi art.12 din Legea 325/2006, precum şi ale art. 28, art. 29, art. 30 şi
art. 32 din Legea 51/2006. 

Formele de administrare a serviciilor de utilităţi publice, prevăzute de legislaţia în vigoare şi,
care, trebuie avute în vedere în acest studiu sunt: Gestiunea directă şi Gestiune delegată.

Autorităţile  administraţiei  publice  locale  sunt  libere  să  hotărască  asupra  modalităţii  de
gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică aflat sub responsabilitatea lor.
Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona, în mod direct, acest serviciu
în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestuia, respectiv
toate  ori  numai  o  parte  din  competenţele  şi  responsabilităţile  proprii  privind
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică ori a uneia sau mai multor
activităţi din sfera respectivului serviciu, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Încredinţarea  gestiunii  serviciului  public  ori  a  uneia  sau  mai  multor  activităţi  din  sfera
acestuia  către  operator  implică  încredinţarea  prestării/furnizării  propriu-zise  a
serviciului/activităţii,  precum şi  punerea  la  dispoziţie  a  bunurilor  ce  compun sistemul  de
utilităţi publice aferent serviciului/activităţii. 

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică se organizează şi se realizează
în următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 

Modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică se stabileşte
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui
studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui
mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Desfăşurarea  activităţilor  specifice  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică,
indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi
a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în
conformitate  cu regulamentul-cadru şi  cu caietul  de sarcini-cadru ale serviciului.  În cazul
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asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
regulamentul  serviciului  şi  caietul  de sarcini  se  elaborează  în  cadrul  asociaţiei,  se  supun
avizării  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale
membre,  în  condiţiile  mandatului  prevăzut  la  art.  10 alin.  (5)  din Legea  51/20016,  şi  se
aprobă de adunarea generală a asociaţiei. 

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori
ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin: 

a)  -  hotărâri  privind  darea  în  administrare  a  furnizării/prestării  serviciului  public  de
alimentare cu energie termică către operatorii de drept public (servicii publice de interes local
sau  judeţean,  specializate,  cu  personalitate  juridică,  înfiinţaţi  şi  organizaţi  în  subordinea
consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale respective); 

- contracte de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică către
societăţi  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  cu  capital  social  integral  al  unităţilor  administrativ-teritoriale,  înfiinţate  de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

b)  contractele  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  de  utilităţi  publice,  în  cazul  gestiunii
delegate. 

Raporturile juridice dintre operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică şi
utilizatorii acestui serviciu sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciului
încheiat  cu  respectarea  prevederilor  contractului-cadru  de  furnizare/prestare  a  serviciului
public de alimentare cu energie termică, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor
serviciului şi a caietelor de sarcini specifice acestuia. 

Bunurile ce compun sistemele de alimentare cu energie termică prin intermediul cărora este
furnizat/prestat serviciul de alimentare cu energie termică pot fi: 

a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; 

b) puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.
În cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de alimentare cu energie
termică,  utilizate  pentru  furnizarea/prestarea  serviciilor  şi/sau  activităţilor  care  fac
obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii.
Aceste  sisteme  se  transmit  operatorilor/operatorilor  regionali  spre  administrare  şi
exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor
şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii

Bunurile  proprietate  publică  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  utilizate  pentru
furnizarea/prestarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  pot  fi  date  în
administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. 

Bunurile  proprietate  privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  utilizate  pentru
furnizarea/prestarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  pot  fi  date  în
administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare. 

Bunurile  realizate  de  operatori  în  conformitate  cu  programele  de  investiţii  impuse  prin
contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea
contractului,  gratuit  şi  libere  de  orice  sarcini,  unităţilor  administrativ-teritoriale  şi  sunt
integrate domeniului public al acestora. 
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8.3 Gestiunea directă 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în
numele  unităţilor  administrativ-teritoriale  pe  care  le  reprezintă,  îşi  asumă  şi  exercită
nemijlocit  toate  competenţele  şi  responsabilităţile  ce  le  revin  potrivit  legii  cu  privire  la
furnizarea/prestarea  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică,  respectiv  la
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care
pot fi: 

a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică,
înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după
caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

b) societăţi  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale,
înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

Autorităţile  deliberative ale unităţilor  administrativ-teritoriale  sau,  după caz,  asociaţiile  de
dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  în  baza
mandatului primit, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciului public de
alimentare cu energie termică prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu
respectarea  următoarelor  condiţii  cumulative  ce  trebuie  îndeplinite  atât  la  data  atribuirii
contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: 

a) unităţile  administrativ-teritoriale  membre  ale  unei  asociaţii  de  dezvoltare
intercomunitară  cu obiect de activitate  serviciile  de utilităţi  publice,  în calitate  de
acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz,
unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului,
prin intermediul  adunării  generale  a acţionarilor  şi  al  consiliului  de administraţie,
exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative  ale  operatorului  regional/operatorului  în  legătură  cu  serviciul
furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul
gestiunii directe; 

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din
sfera furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu energie termică destinate
satisfacerii  nevoilor  de  interes  public  general  ale  utilizatorilor  de  pe  raza  de
competenţă  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre ale  asociaţiei,  respectiv  a
unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

c) capitalul  social  al  operatorului  regional,  respectiv  al  operatorului  este  deţinut  în
totalitate  de  unităţile  administrativ-teritoriale  membre  ale  asociaţiei,  respectiv  de
unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusă. 

Serviciul  public  de  alimentare  cu  energie  termică  poate  fi  furnizat/prestat  şi  de  regii
autonome  de  interes  local  sau  judeţean,  reglementate  de  Legea  nr.  15/1990  privind
reorganizarea  unităţilor  economice  de  stat  ca  regii  autonome  şi  societăţi  comerciale,  cu
modificările  ulterioare,  numai  dacă  acestea  mai  au  în  derulare  proiecte  de  investiţii
cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea acestora. 
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Operatorii  organizaţi  ca  servicii  publice  de  interes  local  sau  judeţean,  cu  personalitate
juridică,  sunt subiecte  juridice de drept fiscal,  sunt titulari  ai  codului unic de înregistrare
fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi
întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

Pentru a fi încredinţat  contractul de gestiune al serviciului public de distribu ie a energieiț
termice fără scoaterea la licita ie a serviciului, operatorul către care se încredinţează serviciulț
trebuie să îndeplinească CONCOMITENT următoarele condiţii:

a). (…) unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului,
prin intermediul adunării generale a acţionarilor si al consiliului de administraţie, exercită un
control direct si o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale
operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra
structurilor proprii în cazul gestiunii directe.

b).  (…)  operatorul,  după  caz,  desfăsoară  exclusiv  activităţi  din  sfera  furnizării/prestării
serviciilor  de  utilităţi  publice  destinate  satisfacerii  nevoilor  de  interes  public  general  ale
utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale care i-a incredinţat
gestiunea serviciului.

c). capitalul social al operatorului este deţinut în totalitate de unitatea dministrativ-teritorială;
participarea  capitalului  privat  la  capitalul  social  al  operatorului  regional/operatorului  este
exclusă.

8.4 Gestiunea delegată 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  în  numele  şi  pe  seama  unităţilor  administrativ-
teritoriale  membre,  atribuie  unuia  sau  mai  multor  operatori  toate  ori  numai  o  parte  din
competenţele  şi  responsabilităţile  proprii  privind furnizarea/prestarea  serviciului  public  de
alimentare  cu  energie  termică,  pe  baza  unui  contract,  denumit  în  continuare  contract  de
delegare a gestiunii. 

Altfel  spus,  cu  ocazia  delegării  gestiunii  unui  serviciu,  autorităţile  administra iei  publiceț
locale deleagă responsabilitatea furnizării serviciului respectiv către un operator. Pe cale de
consecinţă, delegarea reprezintă un transfer de responsabilitate de la autoritatea administraţiei
publice locale la operatorul căruia i-a fost încredinţată furnizarea serviciului public respectiv. 

Gestiunea delegată a serviciului public de alimentare cu energie termică implică punerea la
dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi
dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. 

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, respectiv operarea,
administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate
sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului, pe baza unor analize
tehnico-economice  şi  de  eficienţă  a  costurilor  de  operare,  concretizate  într-un  studiu  de
oportunitate. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi: 

a) societăţi  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, cu capital social privat; 
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b) societăţi  reglementate  de  Legea  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, cu capital social mixt.

Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,  cu modificările şi completările
ulterioare,  cu  capital  social  integral  public  pot  participa  la  procedurile  de  atribuire  a
contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  de  utilităţi  publice  în  zona  teritorială  de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale care exercită o influenţa dominantă asupra
acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a
gestiunii atribuit direct, conform art. 28, din Legea nr. 51/2006. 

Operatorii  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  modalitatea  gestiunii  delegate
furnizează/prestează  serviciul  public  de alimentare  cu energie  termică  prin  exploatarea  şi
administrarea  infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente  acestuia,  în  baza  contractului  de
delegare  a  gestiunii  serviciului,  precum  şi  în  baza  licenţei  eliberate  de  autoritatea  de
reglementare competentă, în condiţiile legii speciale.

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor
Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.

Gestiunea delegată către o companie municipală

Sarcina de satisfacere a nevoilor de utilităţi publice ale cetăţenilor poate fi îndepinită de o
Autoritate Locală care acţionează prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată sau
unei societăţi pe acţiuni, (denumită în continuare” companie municipală”).

Compania Municipală se înfiinţează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală şi este o
societate  de  drept  comun,  care  funcţionează  în  conformitate  cu  Legea  31/1990  privind
societăţile, la fel ca orice companie privată.

Sarcinile  îndeplinite  de  Compania  Municipală  sunt  finanţate  din  capitalurile  sale  proprii.
Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania să poată
îndeplini sarcini municipale.

Activitatea  din  cadrul  Companiei  Municipale  este  contabilizată  de  către  Compania
Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează şi alte activităţi, care nu sunt
legate de Obligaţia de Serviciu Public, acele alte activităţi trebuie contabilizate separat, astfel
încât să fie excluse din calculul Compensaţiei pentru serviciu public.

Companiile  municipale  sunt  Operatori  Interni.  Un  astfel  de  operator  intern  îşi  va  păstra
statutul de operator intern atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire
privind  prestarea  de  servicii  de  utilităţi  publice  în  afara  teritoriului  autorităţii  sale
contractante. Compania municipală care nu este operator intern poate participa la proceduri
competitive pe raza teritorială a autorităţii sale contractante, precum şi pe alte teritorii,  în
acest scop având acelaşi statut ca şi o companie privată.

Gestiunea delegată către un operator extern

O autoritate a administraţiei publice locale poate încredinţa îndeplinirea sarcinilor sale unei
entităţi  care nu are calitatea de Operator  Intern.  O astfel  de entitate  poate  fi  o companie
privată sau o companie municipală care nu a făcut obiectul unei Atribuiri Directe în acea
jurisdicţie sau în orice altă jurisdicţie, ci a fost selectată în urma unei proceduri de achizi ieț
publică.

Sarcinile se încredinţează în baza unui contract de drept civil,  executat în conformitate cu
principiile generale. Un astfel de acord se numeşte Contract de delegare a gestiunii serviciului
de utilităţi publice, şi este un contract de servicii publice.
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Sarcinile efectuate de un operator extern sunt finanţate din capitalurile proprii ale companiei
respective. Autoritatea administraţiei publice locale poate furniza active operatorului extern,
astfel încât societatea respectivă să poate îndeplini sarcinile municipale.

Între cele două situa ii de gestiune directă i gestiune delegată există diferen e majore. ț ș ț

În cazul gestiunii  directe,  Autoritatea Locală îşi asumă în mod direct prestarea serviciului
local de utilităţi publice, precum şi toate sarcinile şi responsabilităţile ce incumbă în ceea ce
priveşte  organizarea,  coordonarea,  exploatarea,  finanţarea,  controlul  şi  administrarea
furnizării de servicii de utilităţi publice.

Gestiunea directă se materializează prin hotărâri ale Autorită ii Locale. Cerinţele obligaţiilorț
de serviciu public  impuse compartimentului  specializat  se  stabilesc prin act  de dispoziţie
internă al Autorită ii Locale.ț

Actul intern al Autorităţii  Locale trebuie să definească în mod clar obligaţiile de serviciu
public  pe  care  trebuie  să  le  respecte  operatorul  de  servicii  publice,  precum  şi  zonele
geografice în cauză, să stabilească în prealabil, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe
baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, şi natura şi întinderea oricărui drept
exclusiv  acordat,  într-un  mod  care  să  prevină  compensarea  în  exces;  să  stabilească
modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; şi să determine modalităţile
de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice,
restituite autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi.

Întreaga  responsabilitate  pentru  furnizarea  de  servicii,  în  cazul  gestiunii  directe  printr-un
compartiment  specializat,  revine autorităţii  locale,  după cum rezultă din decizia internă şi
independentă  a  autorităţii  locale  respective.  Ca atare,  nu se organizează  niciun proces  de
selecţie a operatorului.

În  cazul  gestiunii  delegate  către  o  companie  municipală,  conform  Legii  nr.  51/2006
republicată,  Contractul  de  servicii  publice  se  atribuie  unei  Societăţi  Comerciale.  Aceasta
poate  fi  o  societatea  comercială  nou  înfiinţată  sau  o  Societate  Comercială  creată  prin
restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital social este deţinut integral sau parţial de
către autoritatea publică (Operator Intern).

Obligaţia de serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii Municipale
prin Contractul de servicii publice reprezentat de Contract. Atribuirea directă şi Contractul se
aprobă de către autoritatea locală.

Domeniul de aplicabilitate a obligaţiilor de serviciu public impuse unei companii municipale
este definit în detaliu în Contractul de servicii publice, reprezentat de Contractul de delegare
de gestiune. Ca excepţie, în baza asticolului 28 din Legea 51/ 2006, o Regie autonomă poate
presta servicii de utilităţi publice numai pentru o perioadă limitată de timp, până la finalizarea
proiectelor finanţate din fonduri UE.

Contractele de servicii publice trebuie să stabilească în mod clar obligaţiile de serviciu public
şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe
baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, dacă există, şi natura şi întinderea
oricărui  drept  exclusiv  acordat,  într-un  mod  care  să  prevină  compensarea  în  exces;  să
stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; să determine
modalităţile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de
servicii  publice,  restituite  autorităţii  competente  sau  partajate  de  cele  două  entităţi;  să
stabilească standardele  de calitate  a serviciului;  să specifice dacă subcontractarea poate fi
avută în vedere şi, dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru
furnizarea serviciilor, mai ales materialul rulant şi infrastructura.
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În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensaţiei care urmează a fi plătită
operatorului  intern  sau în  baza unei  norme generale  este:  Efect  financiar  net  = Costurile
suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public – (Minus) eventualele efecte financiare
pozitive  generate  în  cadrul  reţelei  exploatate  în  temeiul  obligaţiei/obligaţiilor  de  serviciu
public  în  cauză  –  (Minus)  sumele  încasate  din  tarife  sau  orice  alte  venituri  generate  în
îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză + (Plus) un profit rezonabil.

În cazul gestiunii delegate către un operator extern, acesta trebuie să îşi asume obligaţia de
serviciu  public  în  cadrul  unui  contract  de  servicii  încheiat  cu  Autoritatea  Locală,  vizând
îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de termoficare ale cetăţenilor.

Un operator extern îşi asumă obligaţia de serviciu public,  în schimbul veniturilor pe care
urmează să le obţină şi/sau în schimbul unei Compensaţii pentru serviciu public.

Sfera de aplicare a obligaţiei de serviciu public asumată de un operator extern este descrisă în
detaliu în contractul de servicii publice, care este reprezentat de contractul de delegare de
gestiune.

Contractul de servicii publice trebuie: să stabilească în mod clar obligaţiile de serviciu public
şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe
baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, dacă există, şi natura şi întinderea
oricărui  drept  exclusiv  acordat,  într-un  mod  care  să  prevină  compensarea  în  exces;  să
stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; să determine
modalităţile  de  alocare  a  veniturilor  încasate  din  vânzarea  de  bilete,  venituri  care  pot  fi
reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii competente sau partajate de cele
două  entităţi;  să  stabilească  standardele  de  calitate  a  serviciului;  să  specifice  dacă
subcontractarea poate fi avută în vedere şi, dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul
activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de termoficare, mai ales materialul rulant şi
infrastructura.

În ceea ce prive te procesul de selectare a Operatorului, acesta se selectează fie pe baza uneiș
proceduri  de  licitaţie  organizată  de  Autoritatea  Locală  responsabilă  în  cazul  gestiunii
delegate către un operator extern, fie prin atribuire directă  în cazul  gestiunii delegate
către o companie municipală, dar având avizul Consiliului Concuren ei i  ț ș înștiințarea
Instituției Prefectului i aș  Consiliului Județean cu privire la intenția de a implementa o măsură
de ajutor de stat în favoarea operatorului companie municipală, respectiv intenția de atribuire
directă a contractului privind delegarea serviciului în conformitate cu prevederile art. 7 i 20ș
din OUG 77/2014 privind procedurile naționale  în domeniul ajutorului de stat,  precum  și
pentru  modificarea  și  completarea  Legii  concurenței  nr  21/1996,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Astfel, se poate concluziona că în cazul gestiunii directe, realizată prin servicii specializate,
localitatea  îşi  asumă  în  întregime,  prin  Consiliul  local,  politica,  gestiunea  şi  controlul
serviciului  public  de  utilită i  publice.  Dar,  în  această  situaţie  pot  apărea  o  serie  deț
dezavantaje.  Avem în special  în vedere producerea unor mutaţii  în centrul  de greutate  al
preocupărilor  Primăriei  către  problemele  cotidiene  ale  gestiunii  serviciilor  organizate  şi
gestionate  sub  această  formă.  Această  formă  exclude  pentru  o  perioadă  de  timp  orice
modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de mutaţiile politice care se produc
în  cadrul  organului  local  ales.  Totodată,  bugetele  locale  se  amplifică  cu  toată  gestiunea
serviciilor, existând riscul fluctuaţiei alocaţiei bugetare în condiţiile transferurilor posibile în
cadrul aceluiaşi buget spre alte sectoare pe bază de evaluare a posibilităţilor.

În concluzie, putem afirma că  gestiunea directă, prin servicii specializate ale consiliilor
locale este recomandată în special pentru comunităţile medii i mici, precum şi în cazulș
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unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter administrativ-bugetar.

Gestiunea delegată este forma prin care, păstrându-se deplina responsabilitate publică,
autoritatea  apelează  la  o  societate  comercială  pentru  realizarea  serviciului,  pe  bază
contractuală.

Împrumutul este modalitatea de gestionare a serviciilor publice în cadrul căreia autoritatea
administrativă remite unui particular un echipament în vederea exploatării acestuia pe riscul
şi pe răspunderea sa în schimbul unei remuneraţii. 

În vederea delegării serviciului public sunt necesare următoarele etape: pregătirea elaborarea,
negocierea şi  încheierea contractului.  Acestea diferă în funcţie  de natura serviciului  şi de
condiţiile concrete existente în comunitatea respectivă. Indiferent care sunt acestea, contractul
trebuie să ţină cont de aspecte cum ar fi: unitatea de exploatare a serviciului, riscurile preluate
de prestator, riscurile care rămân în sarcina colectivităţii; responsabilitatea şi modalitatea de
finanţare  a  cheltuielilor  de  capital,  de  întreţinere,  renovare  şi  modernizare;  durata
contractului; condiţiile şi garanţiile cu privire la calitatea serviciului; responsabilitatea luării
deciziei  cu privire la nivelul şi modificarea tarifelor;  modalitatea de remunerare a unităţii
prestatoare; modalitatea de control a mecanismelor financiare, precum şi a profitului unităţii
prestatoare;  ce  pârghii  poate  folosi  comunitatea  pentru  realizarea  controlului  serviciului;
modalitatea de încetare a contractului şi procedurile de restituire a lucrărilor şi garanţiilor.

Concesiunea trebuie delimitată  de alte  modalităţi  de gestionare a  domeniului  public.  Este
necesar în acest sens să facem distincţia dintre concesiune şi dreptul de administrare, precum
şi la distincţia dintre concesiune şi închiriere.

În ceea ce priveşte dreptul de administrare,  se poate spune că se aseamănă cu dreptul de
concesiune  prin  aceea  că ambele  drepturi  sunt  drepturi  reale  asupra unui  bun proprietate
publică fiind în acelaşi timp şi modalităţi de utilizare a domeniului public. Se diferenţiază, în
primul rând, din punct de vedere al titularilor. Dreptul de administrare aparţine numai regiilor
autonome, prefecturilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale ori alte instituţii
de interes naţional,  judeţean,  local,  în timp ce calitatea de concesionari  o pot avea numai
persoanele  fizice  ori  juridice  de  drept  privat.  Un  al  doilea  element  de  diferenţiere  este
modalitatea  de  realizare,  şi  anume,  darea  în  administrare  se  realizează  printr-un  act
administrativ  de  autoritate  (Hotărâre  a  Guvernului,  consiliului  judeţean  sau  local),  iar
concesiunea se realizează printr-un act administrativ de gestiune (contractul) care, împreună
cu hotărârea de a concesiona serviciul public, creează caracterul mixt al concesiunii.

În ceea ce priveşte sublinierea diferenţelor dintre concesiune şi închiriere, se poate spune că
acestea derivă în primul rând din efectele pe care le produc: contractul de concesiune este un
contract constitutive de drepturi  reale, în timp ce contractul de închiriere este un contract
constitutiv de drepturi de creanţă. Pe de altă parte, concesionarul plăteşte o redevenţă, aceasta
fiind  proporţională  cu  beneficiile  obţinute  în  urma  exploatării  bunului  sau  serviciului
concesionat.

Avantajele înfiinţării de societăţi comerciale şi a gestiunii delegate a serviciilor publice se
regăsesc în mai multe aspecte. 

Un prim avantaj este separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă a serviciilor de cele de
stabilire  a  politicii  şi  strategiei  serviciilor,  precum  şi  controlul  asupra  modului  de
realizare a acestora, care revine autorităţilor publice locale. 

În al doilea rând se poate sublinia faptul că apar relaţii contractuale între consiliile locale
şi societăţile comerciale prestatoare, ceea ce determină o definire a raporturilor dintre
părţi şi a standardului minim impus cu privire la calitatea şi cantitatea serviciilor. 
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Pe  de  altă  parte  se  poate  lua  în  discuţie  problema  reorganizării  şi  a  redimensionării
societăţilor  comerciale,  ţinând  cont  atât  de  prevederile  legii  în  ceea  ce  priveşte
descentralizarea  şi  autonomia  locală,  cât  şi  de  nevoile  interne  de  restructurare  a
serviciilor. Nu în ultimul rând, un alt avantaj poate fi stimularea interesului de extindere a
sferei serviciilor prestate.

Prin  urmare,  alegerea  modalită ii  de  atribuire  a  serviciilor  de  ț utilită i  publiceț  se  face  cu
atingerea principalelor obiective urmărite de autorită ile administra iei publice locale:ț ț

a) asigurarea finan ării necesare dezvoltării componentelor sistemului de ț utilită i publiceț , în
condi iile în care acestea apar in domeniului public sau privat al autorită ilor administra ieiț ț ț ț
publice locale;

b) asigurarea transparentei în procedurile de achizi ie publică;ț

c) informarea i consultarea periodică a popula iei asupra politicilor de dezvoltare durabilăș ț
din domeniul serviciului de utilită i publiceț ;

d) asigurarea continuită ii serviciilor de ț utilită i publiceț ;

e)  atribuirea  serviciilor  de  utilită i  publiceț  operatorilor  autoriza i,  în  func ie  de  nivelulț ț
efortului investi ional al acestora realizat în infrastructură.ț

CEEA CE SE DORE TE DE LA PREZENTUL STUDIU DE OPORTUNITATE ESTEȘ

 o analiză a situa iei existente în sistemul actual de ț alimentare cu energie termică

 o  sinteză  a  disponibilită ilor  tehnice,  logistice,  umane  i  tehnologice  care  săț ș
stabilească premisele unei delegări de gestiune

La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii
de utilită i publice, care pot fi:ț

 societă i comerciale reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şiț
completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale,
înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective,
de inătoare de licen e / autoriza ii pentru prestarea serviciilor respective;ț ț ț

 societă i comerciale rezultate prin reorganizarea administrativă a regiilor autonome deț
interes local sau jude ean (reglementate de Legea nr.15/1990 privind reorganizareaț
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările
ulterioare),  sau  a  serviciilor  publice  de  specialitate  subordonate  autorită ilorț
administra iei publice locale,  al căror capital social este de inut, în totalitate sau înț ț
parte  de  către  unită ile  administra iei  publice  respective,  de inătoare  de  licen e  /ț ț ț ț
autoriza ii pentru prestarea serviciilor respective;ț

 societă i comerciale cu capital social privat, de inătoare de licen e / autoriza ii pentruț ț ț ț
prestarea serviciilor respective; 

 compartimente  sau  servicii  specializate  ca  structuri  proprii  ale  autorită ilorț
administra iei publice locale sau ale asocia iilor de dezvoltare comunitară, cu sau fărăț ț
personalitate juridică,  de inătoare de licen e / autoriza ii  pentru prestarea serviciilorț ț ț
respective.

Indiferent  de  modalitatea  de  gestiune  adoptată,  ativită ile  specifice  serviciului  de  ț utilită iț
publice se organizează i se desfă oară pe baza unui regulament al serviciului i a unor caieteș ș ș
de sarcini,  aprobate  prin hotărâri  ale  autorită ilor  deliberative  ale  unită ilor  administrativ-ț ț
teritoriale sau ale asocia iei de dezvoltare intercomunitară, după caz.ț
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Regulamentul serviciului de utilită i publiceț  i caietele de sarcini ale serviciului se întocmescș
în conformitate cu regulamentele-cadru aprobate prin Ordine A.N.R.S.C.

Raporturile juridice dintre unită ile administrativ-teritoriale i operatorii serviciului de ț ș utilită iț
publice, după caz, sunt reglementate prin:

 a. hotărârea de dare în administrare a serviciului, în cazul gestiunii directe;

 b. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Delegarea  gestiunii  serviciului  de  utilită i  publiceț ,  respectiv  operarea,  administrarea  iș
exploatarea sistemelor publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte
dintre activită ile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice i deț ș
eficien ă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.ț

Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorită ileț
deliberative ale unită ilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asocia iile de dezvoltareț ț
intercomunitară i se semnează de primari, de pre edin ii consiliilor jude ene, sau, după caz,ș ș ț ț
de pre edin ii asocia iilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul deș ț ț
termoficare,  în  numele  i  pe  seama  unită ilor  administrativ-teritoriale  membre,  în  bazaș ț
mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de utilită i publiceț  a localită ilor este un contractț
încheiat  în  formă  scrisă,  prin  care  una  sau  mai  multe  unită i  administrativ-teritoriale,ț
individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui
operator licen iat, în calitate de delegat, care ac ionează pe riscul i răspunderea sa, dreptul iț ț ș ș
obliga ia  de  a  furniza/presta  serviciul  de  ț utilită i  publiceț  sau,  după  caz,  activită i  dinț
componen a acestui serviciu, inclusiv dreptul i obliga ia de a administra i de a exploataț ș ț ș
infrastructura  tehnico-edilitară  aferentă  serviciului  /  activită ilor  furnizate  /  prestate,  înț
schimbul unei redeven e, după caz.ț

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative i intră sub inciden aș ț
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările i completărileș
ulterioare.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de utilită i publiceț  a
localită ilor  (pentru  toate  sau  numai  pentru  o  parte  dintre  activită ile  componente  aleț ț
serviciului) se stabile te în baza prevederilor legisla iei achizi iilor publice în vigoare.ș ț ț

Contractul  de  delegare  a  gestiunii  cuprinde  în  mod  obligatoriu  clauze  referitoare  la:
denumirea  păr ilor  contractante;  obiectul  contractului;  durata  contractului;  drepturile  iț ș
obliga iile  păr ilor  contractante;  programul  lucrărilor  de  investi ii  pentru  modernizări,ț ț ț
reabilitări,  dezvoltări  de  capacită i,  obiective  noi  i  al  lucrărilor  de  între inere,  repara iiț ș ț ț
curente, repara ii planificate, renovări, atât fizic, cât i valoric; sarcinile i responsabilită ileț ș ș ț
păr ilor  cu  privire  la  programele  de  investi ii,  la  programele  de  reabilitări,  repara ii  iț ț ț ș
renovări, precum i la condi iile de finan are ale acestora; indicatorii de performan ă privindș ț ț ț
calitatea i cantitatea serviciului, stabili i prin caietulș ț  de sarcini i regulamentul serviciului, iș ș
modul  de  evaluare  i  cuantificare  a  acestora,  condi ii  i  garan ii;  tarifele  practicate  iș ț ș ț ș
procedura de stabilire,  modificare sau ajustare  a acestora;  modul  de tarifare  i  încasare aș
contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redeven ei sau al altor obliga ii, după caz;ț ț
răspunderea  contractuală;  for a  majoră;  condi iile  de  redefinire  a  clauzelor  contractuale;ț ț
condi iile de restituire sau reparti ie,  după caz,  a bunurilor,  la încetarea din orice cauză aț ț
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investi iilor realizate; men inerea echilibruluiț ț
contractual;  condi iile  de  reziliere  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii;  administrareaț
patrimoniului public i privat preluat; structura for ei de muncă i protec ia social a acesteia;ș ț ș ț
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alte clauze convenite de păr i, după caz.ț

Contractul de delegare a gestiunii va fi înso it în mod obligatoriu de următoarele anexe:ț

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c)  inventarul  bunurilor  mobile  si  imobile,  proprietate  publică  sau  privată  a  unită ilorț
administrativ-teritoriale aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

8.5 Analiza comparativă a modalită ilor de gestiune ț

În mod general,  o analiză comparativă asupra celor 2 modalită i  de gestiune ar eviden iaț ț
următoarele aspecte:

Gestiunea directă

Avantaje Dezavantaje 

Men inerea  sinergiei  dintre  strategiile  iț ș
planurile dezvoltate la nivel local si măsurile/
ac iunile  implementate  la  nivelulț
municipiului

Existenta  bazei  materiale  i  a  personaluluiș
specializat necesar desfă urării Serviciuluiș

Existen a unui grad avansat de cunoa tere aț ș
situa iei  din  teren  i  al  punctelor  criticeț ș
pentru  fluxul  opera ional  la  nivelulț
personalului implicat în realizarea serviciilor
de alimentare cu energie termică

Men inerea  numărului  actual  de  locuri  deț
muncă

Posibilitatea de a men ine costurile  aferenteț
prestării Serviciului la un nivel inferior celor
existente pe pia a liberăț

Suplimentarea  veniturilor  la  bugetul  local
prin încasarea unei redeven e pentru bunurileț
concesionate

Oportunită i  privind  realizarea  de  investi iiț ț
prin atragerea unor surse externe de finan areț

Reinvestirea profitului  generat  din prestarea
serviciului  în  dezvoltarea  i  modemizareaș
infrastructurii existente

Evitarea poten ialelor blocaje ale activită ilorț ț
ca  urmare  a  finalizării  cu  întârziere  a
procedurilor de atribuire

Posibile  întârzieri  în  ceea  ce  prive teș
ob inerea autoriza iilor i licen elor necesareț ț ș ț
(ANRE) 

Asigurarea  surselor  necesare  finan ăriiț
serviciului

Transferul  majorită ii  riscurilor  cătreț
autoritatea locală
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Prin  contractele  de  mandat  pot  fi  impuse
criterii  de  performan ă  atât  membrilorț
Consiliului  de  Administra ie,  cât  iț ș
conducerii  executive,  existând  astfel
premisele  necesare  asigurării  unui
management performant

Administrarea  eficientă  a  patrimoniului
public,  sub  controlul  i  decizia  directă  aș
autorită ii  locale,  i  o  planificare  realistă  aț ș
investi iilor necesare dezvoltării serviciuluiț

Gestiunea delegată

Avantaje Dezavantaje 

Transferul majorită iiț riscurilor către operator

Posibilitatea selectării unui Operator care să
asigure un raport optim intre pre  i calitateaț ș
serviciilor prestate

Suplimentarea  veniturilor  la  bugetul  local
prin încasarea unei redeven eț

Existen a unui cadru competitiv  – de inereaț ț
licen ei A N R E i a bazei materiale necesareț ș
prestării Serviciului

Control mai redus asupra prestării serviciului
de  alimentare  cu  energie  termică  decât  ăn
cazul gestiunii directe

Dificultă i în asigurarea resurselor financiareț
necesare  suplimentării  investi iilor  peț
parcursul  derulării  contractului  în  cazul
necesită ii  conformării  cu  noi  cerin eț ț
legislative în domeniul protec iei mediuluiț

Incertitudini  cu  privire  la  men inereaț
numărului  de  posturi  pentru  personalul
angajat la nivel local

Poten iale  dificultă i  în  ceea  ce  prive teț ț ș
implementarea  măsurilor  prevăzute  în
documentele  de  planificare  strategică
dezvoltate la nivel local

În  aceste  condi ii,  considerăm  ca  gestiunea  directă  nu  este  o  solu ie  oportună  deoareceț ț
prezintă  numeroase dezavantaje  comparativ  cu avantajele  identificate  i  implică  cheltuieliș
suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 dotarea cu utilaje specifice activită ii din cadrul serviciului;ț

 suplimentarea  investi iilor  pe  parcursul  derulării  contractului  pentru  ț construirea
parcului de utilaje, conform normelor

 asigurarea i amenajarea unui sediu, garaj, depozit material, în care să se desfă oareș ș
activitatea specifică

 costuri de personal mari pentru realizarea activită ilor de ț utilită i publiceț

 necesitatea  ob inerii  licen ei  A.N.R.S.C.,  conform  prevederilor  HG  nr.745/2007ț ț
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licen elor în domeniul serviciilorț
comunitare de utilită i publiceț

 numărul  minim  de  personal  esle  limitat  prin  Legea  nr.273/2006  privind  finan eleț
publice  locale,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  la  un  număr  de  31  deș
angaja i,  dar  fundamentând  necesarul  minim  de  personal  pentru  asigurareaț
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desfă urării activită ilor în conformitate cu normativele tehnice, ar rezulta un numarș ț
de minim 150 angaja i.ț

În  cazul  aparte  al  municipalită ii  craiovene  i  al  actualului  operator,  aflat  în  prezent  înț ș
procedura  de  insolven ă,  o  analiză  comparativă  asupra  celor  2  modalită i  de  gestiuneț ț
eviden iază următoarele aspecte:ț

Gestiunea directă

Avantaje Dezavantaje 

Existen a unui grad avansat de cunoa tere aț ș
situa iei  din  teren  i  al  punctelor  criticeț ș
pentru  fluxul  opera ional  la  nivelulț
personalului implicat în realizarea serviciilor
de alimentare cu energie termică

Inexisten a bazei materiale  i  a personaluluiț ș
specializat necesar desfă urării Serviciuluiș

Men inerea  sinergiei  dintre  strategiile  iț ș
planurile  dezvoltate  la  nivel  local  si
măsurile  /ac iunile  implementate  la  nivelulț
municipiului  s-a  dovedit  a  nu  avea
aplicabilitate practică, din varii motive

Suplimentarea  veniturilor  la  bugetul  local
prin încasarea unei redeven e pentru bunurileț
concesionate s-a dovedit a fi infinit mai mică
în  compara ie  cu  nivelul  subven iilor  i  alț ț ș
investi iilor  necesare  sus inute  din  bugetulț ț
local

Oportunită ile privind realizarea de investi iiț ț
prin atragerea unor surse externe de finan areț
nu s-au concretizat în proiecte

Reinvestirea  profitului  generat  din  prestarea
serviciului  în  dezvoltarea  i  modemizareaș
infrastructurii existente a rămas doar la nivel
teoretic,  operatorul  actual  fiind  în  stare  de
insolven ă  i  înregistrând pierderi  în  fiecareț ș
an de func ionare, conform datelor oficiale deț
pe site-ul www.mfinante.ro

2014 46,793,601 lei

2015 24,275,503 lei

2016 14,418,988 lei

2017 16,697,998 lei

Evitarea poten ialelor blocaje ale activită ilorț ț
ca  urmare  a  finalizării  cu  întârziere  a
procedurilor de atribuire se dovede te a fi unș
risc ce poate fi asumat, în măsura în care este
contrabalansat  de  ob inerea  de  rezultateț
pozitive economico-financiare

Prin contractele de mandat au putut fi impuse
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criterii  de  performan ă  atât  membrilorț
Consiliului  de  Administra ie,  cât  iț ș
conducerii  executive,  realizându-se  astfel
premisele  necesare  asigurării  unui
management performant, care însă au rămas
în  acest  stadiu  de  premise,  nefiind
materializate  datorită  datoriilor  uria e  careș
fac  practic  imposibilă  realizarea  unui  profit
din activitatea operatorului

Administrarea  eficientă  a  patrimoniului
public,  sub  controlul  i  decizia  directă  aș
autorită ii  locale,  este  întradevăr  printreț
pu inele  aspecte  pozitive,  umbrit  însă  deț
dubla  incapacitate  a  unei  planificări  a
investi iilor  necesare  dezvoltării  serviciului,ț
precum  i  a  efectuării  vreunei  astfel  deș
investi iiț

Posibilitatea  de a  men ine  costurile  aferenteț
prestării Serviciului la un nivel inferior celor
existente pe pia a liberă s-a dovedit a putea fiț
încadrată doar la nivel teoretic  în poten ialeț
avantaje,  Municipiul  Craiova  neputând
controla  preţul  de  producere  a  energiei
termice, în condi iile în care acesta reprezintăț
o  componentă  esenţială  a  preţului  energiei
termice  facturat  utilizatorilor  serviciului
public  de  alimentare  cu  energie  termică  si
nici nu î i poate stabili o strategie de cre tereș ș
a  eficienţei  energetice  pe  întregul  lanţ
tehnologic

Asigurarea  surselor  necesare  finan ăriiț
serviciului

Transferul  majorită ii  riscurilor  cătreț
autoritatea locală

Gestiunea delegată

Avantaje Dezavantaje 

Existenta  bazei  materiale  i  a  personaluluiș
specializat necesar desfă urării Serviciului laș
nivelul operatorului

Existen a unui grad avansat de cunoa tere aț ș
situa iei  din  teren  i  al  punctelor  criticeț ș
pentru  fluxul  opera ional  la  nivelulț
personalului implicat în realizarea serviciilor
de alimentare cu energie termică

Operatorul  actual  se  află  în  proces  de
insolven ăț

Control mai redus asupra prestării serviciului
de  alimentare  cu  energie  termică  decât  în
cazul gestiunii directe

Poten iale  dificultă i  în  ceea  ce  prive teț ț ș
implementarea  măsurilor  prevăzute  în
documentele  de  planificare  strategică
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Men inerea  numărului  actual  de  locuri  deț
muncă

Transferul majorită iiț riscurilor  către  un
operator

Autoritatea  administraţiei  publice
desemnează  o  persoană  în  vederea
administrării  şi gestionării  serviciului public
pe o perioadă determinată de timp pe riscul şi
răspunderea  acesteia  în  schimbul  unei
remuneraţii plătibilă din tarifele obţinute din
exploatarea serviciului

Separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă
a serviciilor de cele de stabilire a politicii şi
strategiei  serviciilor,  precum  şi  controlul
asupra modului de realizare a acestora, care
revine autorităţilor publice locale

Existen a  unor  relaţii  contractuale  întreț
consiliile  locale  şi  societăţile  comerciale
prestatoare,  ceea  ce  determină  o  definire  a
raporturilor  dintre  părţi  şi  a  standardului
minim  impus  cu  privire  la  calitatea  şi
cantitatea serviciilor

Reorganizarea şi redimensionarea societăţilor
comerciale,  ţinând  cont  atât  de  prevederile
legii  în  ceea  ce  priveşte  descentralizarea  şi
autonomia locală, cât şi de nevoile interne de
restructurare a serviciilor

Stimularea  interesului  de  extindere  a  sferei
serviciilor prestate

Dificultă ile  municipalită ii  în  asigurareaț ț
resurselor  financiare  necesare  suplimentării
investi iilor  pe  parcursul  derulăriiț
contractului  în  cazul  necesită ii  conformăriiț
cu  noi  cerin e  legislative  în  domeniulț
protec iei  mediului,  sunt  preluate  deț
operatorul delegat

Incertitudinile  cu  privire  la  men inereaț
numărului  de  posturi  pentru  personalul
angajat la nivel local pot fi eliminate printr-o
negociere  cu  operatorul,  care  nu  va  putea
opera sistemul fără personal de specialitate

Posibilitatea selectării unui Operator care să
asigure un raport optim intre pre  i calitateaț ș
serviciilor prestate

Suplimentarea  veniturilor  la  bugetul  local

dezvoltate la nivel local
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prin încasarea unei redeven eț

Existen a unui cadru competitiv  – de inereaț ț
licen ei A N R E i a bazei materiale necesareț ș
prestării Serviciului

Concluzionând,  se  men ine  ideea  anterior  avansată  potrivit  căreia  gestiunea  directă,  prinț
servicii  specializate  ale  consiliilor  locale  este  recomandată  în  special  pentru  comunităţile
mici,  precum  şi  în  cazul  unor  servicii  fără  complexitate  tehnică,  care  au  un  caracter
administrativ-bugetar.

Prin  gestiunea  delegată,  operatorul  realizează  investiţiile  necesare  pentru  realizarea
serviciului public, investiţiile fiind recuperate din taxele percepute de la utilizatorii serviciului
public.  Operaţiunile  de delegare şi  încredinţare se pot realiza numai prin licitaţie  publică
organizată  în  condiţiile  legii.  Patrimoniul  public  şi  patrimoniul  privat  al  unităţilor
administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciilor publice de aliemntare cu energie
termică, vor fi încredinţate spre administrare, pe perioada contractului de concesiune sau de
delegare  de  gestiune,  prestatorului  de  servicii  publice  cu  care  s-a  încheiat  contractul,  iar
acesta va plăti proprietarului (municipalită ii) o redevenţă.ț

Astfel,  se poate spune că,  serviciul public,  ca activitate  este legat  indisolubil  de ideea de
interes  general  şi  de  voinţa  autorităţilor  publice care  decid  la  ce  moment  şi  în  ce
modalitate se va satisface acel interes. Modalitatea de satisfacere a interesului public se referă
şi la variantele de gestiune (directă sau delegată) pe care le vor stabili pentru un serviciu
public sau altul.  În prezent,  se observă tendinţa din ce în ce mai clară de a „externaliza”
activităţile care fac obiectul serviciilor publice.

Este o certitudine faptul că problemele cetăţenilor precum şi exigenţele acestora în ceea ce
priveşte eficacitatea serviciului public şi promptitudinea cu care se răspunde solicitărilor au
crescut ca număr şi s-au acutizat. În acest context, autorităţile publice vor trebui să identifice
„formula” cea mai potrivită pentru a face faţă acestei situaţii, respectiv să creeze cadrul în
care va fi creat, va fi organizat şi în care va funcţiona serviciul public, deci implicit va fi
aleasă şi modalitatea de gestiune.

Având în vedere starea juridică  de insolven ă a  operatorului  actual,  continuarea  delegăriiț
către Termo Craiova SRL ar însemna o eroare de management. Însă, un proces de delegare
transparent  către  un  alt  operator  al  municipalită ii,  care  nu  se  află  în  situa ie  deț ț
insoven ă/faliment  ar  putea  constitui  răspunsul  cel  mai  bun  pentru  cazul  municipalită iiț ț
craiovene, dacă avem în vedere următoarea schemă avantaje vs dezavantaje:

Avantaje Dezavantaje 

Existenta  bazei  materiale  i  a  personaluluiș
specializat necesar desfă urării Serviciului laș
nivelul noului operator care le-ar prelua de la
actualul operator aflat în insolven ăț

Existen a unui grad avansat de cunoa tere aț ș
situa iei  din  teren  i  al  punctelor  criticeț ș
pentru  fluxul  opera ional  la  nivelulț
personalului implicat în realizarea serviciilor
de alimentare cu energie termică

Men inerea  numărului  actual  de  locuri  deț

Control mai redus asupra prestării serviciului
de  alimentare  cu  energie  termică  decât  în
cazul gestiunii directe

Poten iale  dificultă i  în  ceea  ce  prive teț ț ș
implementarea  măsurilor  prevăzute  în
documentele  de  planificare  strategică
dezvoltate la nivel local
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muncă

Transferul majorită iiț riscurilor  către  un
operator

Autoritatea  administraţiei  publice
desemnează  o  persoană  în  vederea
administrării  şi gestionării  serviciului public
pe o perioadă determinată de timp pe riscul şi
răspunderea  acesteia  în  schimbul  unei
remuneraţii plătibilă din tarifele obţinute din
exploatarea serviciului

Separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă
a serviciilor de cele de stabilire a politicii şi
strategiei  serviciilor,  precum  şi  controlul
asupra modului de realizare a acestora, care
revine autorităţilor publice locale

Existen a  unor  relaţii  contractuale  întreț
consiliile  locale  şi  societăţile  comerciale
prestatoare,  ceea  ce  determină  o  definire  a
raporturilor  dintre  părţi  şi  a  standardului
minim  impus  cu  privire  la  calitatea  şi
cantitatea serviciilor

Reorganizarea şi redimensionarea societăţilor
comerciale,  ţinând  cont  atât  de  prevederile
legii  în  ceea  ce  priveşte  descentralizarea  şi
autonomia locală, cât şi de nevoile interne de
restructurare a serviciilor

Stimularea  interesului  de  extindere  a  sferei
serviciilor prestate

Dificultă ile  municipalită ii  în  asigurareaț ț
resurselor  financiare  necesare  suplimentării
investi iilor  pe  parcursul  derulăriiț
contractului  în  cazul  necesită ii  conformăriiț
cu  noi  cerin e  legislative  în  domeniulț
protec iei  mediului,  sunt  preluate  deț
operatorul delegat

Incertitudinile  cu  privire  la  men inereaț
numărului  de  posturi  pentru  personalul
angajat la nivel local pot fi eliminate printr-o
negociere  cu  operatorul,  care  nu  va  putea
opera sistemul fără personal de specialitate

Posibilitatea selectării unui Operator care să
asigure un raport optim intre pre  i calitateaț ș
serviciilor prestate

Suplimentarea  veniturilor  la  bugetul  local
prin încasarea unei redeven eț
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Existen a unui cadru competitiv  – de inereaț ț
licen ei A N R E i a bazei materiale necesareț ș
prestării Serviciului

8.6  Servicii  conexe  activităţilor  de  producere,  transport,  furnizare  şi  distribuţie  a
energiei termice 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi  publice nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 51/2006), prevede  la art. 43 alin. (8)  că
„pentru  prestarea  unor  servicii  conexe  serviciilor  de  utilităţi  publice,  cum  sunt
eliberarea  acordurilor  şi  avizelor,  verificarea  documentaţiilor  tehnico-economice,
expertizele  tehnice,  service-ul  instalaţiilor  de  utilizare  şi  altele  asemenea,  tarifele  se
fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după
caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice,  în  numele  şi  pe  seama  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre.  Aceste
servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori/operatorii regionali.” 

Potrivit  prevederilor  art.  28  alin.  (21)  din  Legea nr.  51/2006,  autorităţile  deliberative  ale
unităţilor  administrativ-teritoriale  sau,  după  caz,  asociaţiile  de  dezvoltare  intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot încredinţa unui
operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor
activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii,
cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii
contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

a. unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului
regional,  prin  intermediul  asociaţiei,  sau,  după  caz,  unitatea  administrativ-teritorială,  în
calitate  de  acţionar/asociat  unic  al  operatorului,  prin  intermediul  adunării  generale  a
acţionarilor  şi  al  consiliului  de  administraţie,  exercită  un  control  direct  şi  o  influenţă
dominantă  asupra  deciziilor  strategice  şi/sau  semnificative  ale  operatorului
regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită
asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

b. operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera
furnizării/prestării  serviciilor  de  utilităţi  publice  destinate  satisfacerii  nevoilor  de  interes
public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale
membre  ale  asociaţiei,  respectiv  a  unităţii  administrativ-teritoriale  care  i-a  încredinţat
gestiunea serviciului; 

c. capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate
de  unităţile  administrativ-teritoriale  membre  ale  asociaţiei,  respectiv  de  unitatea
administrativ-teritorială;  participarea  capitalului  privat  la  capitalul  social  al  operatorului
regional/operatorului este exclusă. 

Prin urmare,  legislaţia prevedere două condiţii  care trebuie îndeplinite în vederea operării
interne a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ca rezultat al atribuirii, în mod direct, a
contractului de delegare a gestiunii acestor servicii operatorului propriu de drept privat: 

 condiţia de control    a operatorului intern (deţinut de UAT), respectiv a operatorului
regional (controlat de ADI); 
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 condiţia privind exclusivitatea obiectului de activitate   – în speţă, operatorul propriu de
drept privat (operatorul intern, respectiv operatorul regional) căruia i s-a atribuit în
mod direct contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilităţi publice,
desfăşoară exclusiv activităţile economice delegate în raza de competenţă a UAT/ADI
care i-a încredinţat gestiunea serviciului. 

Din prevederile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, care reglementează politica tarifară a
serviciilor  apreciate  de  legiuitor  ca  fiind  conexe  serviciilor  de  utilităţi  publice  (în  speţă,
eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele
tehnice,  service-ul  instalaţiilor  de utilizare  şi  altele  asemenea),  ar  rezulta  că,  deşi  nu este
prevăzut  în mod expres de lege,  practic,  operatorii  de servicii  publice,  inclusiv operatorii
proprii de drept privat (în speţă, operatorii interni, respectiv operatorii regionali), pot presta şi
alte activităţi în legătură cu serviciul public ori infrastructura utilizată în vederea furnizării
acestuia. Din analiza serviciilor enumerate, se observă faptul că se disting două categorii de
servicii: 

 servicii  conexe  serviciilor  de  utilităţi  publice,  care  nu  pot  fi  prestate  decât  de
operatorul  de  servicii  publice,  în  speţă,  serviciile  de  eliberare  a  acordurilor  şi  a
avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice; 

 servicii relaţionate cu serviciile de utilităţi publice, ori cu infrastructura sau platforma
tehnologică ori cu mijloacele de producţie utilizate în vederea furnizării acestora, care
sunt prestate pe piaţa concurenţială (enumerate în mod exemplificativ în Legea nr.
51/2006: expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea). 

Ori, serviciile care sunt prestate pe piaţa concurenţială nu fac parte din activităţile incluse în
sfera serviciului public, chiar dacă sunt prestate în legătură cu acesta (de exemplu, serviciile
relaţionate instalaţiilor de utilizare ori serviciile de expertiză tehnică). 

Prin natura lui, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe de o
parte, face necesară realizarea de către operator a unor activităţi/servicii conexe, care nu pot fi
prestate decât de operatorul de servicii publice (în speţă, eliberarea acordurilor şi avizelor),
iar,  pe  de  altă  parte,  este  relaţionat  cu  activităţi  economice/servicii  prestate  pe  piaţa
concurenţială  (de exemplu,  expertizele tehnice,  service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele
asemenea) avute în vedere de Legea nr. 51/2006. În consecinţă, operatorul propriu de drept
privat,  respectiv  operatorul  regional,  în  calitate  de  delegat,  poate  desfăşura  şi  activităţi
economice/servicii  conexe  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  în  sistem
centralizat. 

Asigurarea pe deplin a condiţiei de exercitare a controlului de către UAT asupra operatorului
intern,  în  mod  similar  celui  exercitat  asupra  structurilor  propriului  aparat  administrativ,
presupune restrângerea activităţii operatorului intern la serviciul de utilităţi publice delegat şi
la acele activităţi conexe care nu pot fi realizate decât de acest operator. 

Cu toate  acestea,  autoritatea  de concurenţă  nu exclude posibilitatea  operatorilor  de
servicii  publice de a acţiona, în anumite limite,  pe pieţe concurenţiale  ale serviciilor
relaţionate  cu  serviciile  de  utilităţi  publice  ori  cu  infrastructura  sau  platforma
tehnologică ori cu mijloacele de producţie utilizate în vederea furnizării  acestora. În
acest sens, în condiţiile în care autorităţile centrale de reglementare permit desfăşurarea
de către operatorul de drept privat şi a altor activităţi economice decât cele prevăzute
expres în sfera serviciilor de utilităţi publice care fac obiectul măsurii administrative de
atribuire  directă  a  contractului  de  delegare,  atât  UAT,  cât  şi  operatorii  de  servicii
publice trebuie să se abţină de la acţiuni care ar putea afecta concurenţa pe pieţele
concurenţiale relaţionate cu piaţa serviciului public delegat, fiind necesară instituirea
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unor măsuri administrative cumulative în acest sens, după cum urmează:

 pentru a nu intra sub incidenţa prevederilor  art.  8 alin.  (1) din Legea concurenţei,
UAT trebuie să limiteze drepturile  exclusive acordate operatorului intern numai la
serviciul de utilităţi publice care face obiectul măsurii administrative de atribuire, în
mod direct, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de utilităţi publice; 

 acţiunea operatorului intern trebuie să se realizeze exclusiv în legătură cu serviciul de
utilităţi  publice  delegat,  prezenţa  acestuia  pe  pieţele  serviciilor  concurenţiale
relaţionate  cu  serviciile  de  utilităţi  publice  sau  cu  infrastructura  ori  platforma
tehnologică sau cu mijloacele de producţie utilizate în vederea furnizării serviciilor de
utilităţi  publice  fiind  una  cel  mult  marginală,  în  limitele  capacităţii  de  producţie
necesare realizării serviciului public delegat, fără să fie afectat în vreun fel serviciul
de utilităţi publice delegat. 

Pentru  a  se  asigura  împiedicarea  subvenţionării  activităţii  economice  a  operatorului
intern/operatorului  regional  pe  pieţele  concurenţiale  relaţionate  cu  serviciile  de  utilităţi
publice  sau  cu  infrastructura  ori  platforma  tehnologică  sau  cu  mijloacele  de  producţie
utilizate  în  vederea  furnizării  serviciilor  de  utilităţi  publice  din  veniturile  obţinute  din
prestarea serviciului public delegat, este necesară luarea următoarelor măsuri: 

o realizarea unei separări contabile a gestiunii serviciului public delegat, faţă de
alte  servicii  prestate  pe  pieţele  concurenţiale  relaţionate  cu  serviciile  de
utilităţi  publice  sau  cu  infrastructura  ori  platforma  tehnologică  sau  cu
mijloacele  de producţie  utilizate  în  vederea furnizării  serviciilor  de utilităţi
publice; 

o costurile  activită ilor  economice  de  pe  pieţele  concurenţiale  relaţionate  cuț
serviciul de utilităţi publice sau cu infrastructura ori platforma tehnologică sau
cu mijloacele de producţie utilizate în vederea furnizării serviciilor de utilităţi
publice  trebuie  să  fie  acoperite  integral  numai  din  veniturile  încasate  din
activităţile economice desfăşurate pe fiecare din aceste pieţe; 

 intervenţia UAT cu privire la: 

o tarifele serviciilor conexe serviciului de utilităţi publice, 

o tarifele serviciilor relaţionate cu serviciile de utilităţi publice, ori 

o tarifele serviciilor relaţionate cu infrastructura ori platforma tehnologică sau
cu mijloacele de producţie utilizate în vederea furnizării serviciilor de utilităţi
publice,  trebuie  să  fie  neutră  din  punct  de  vedere  concurenţial,  adică
operatorul  intern  să  nu  aibă  posibilitatea  să  se  angajeze  în  practici
anticoncurenţiale de excludere - de exemplu, preţuri de ruinare ori de foarfecă
tarifară - ori de exploatare – de exemplu, preţuri excesive. 

În măsura în care UAT doreşte o prezenţă semnificativă pe pieţe concurenţiale relaţionate cu
serviciul de utilităţi  publice delegat sau cu infrastructura ori platforma tehnologică sau cu
mijloacele  de  producţie  utilizate  în  vederea  furnizării  serviciilor  de  utilităţi  publice  (de
exemplu,  prin  realizarea  de  investiţii  în  acest  sens,  investiţii  care  depăşesc  necesarul
asigurării  bunei  funcţionări  a  serviciului  de  utilităţi  publice  delegat)  ori  pe  alte  pieţe
concurenţiale,  pentru  a  se  asigura  împiedicarea  subvenţionării  activităţii  de  pe  pieţele
concurenţiale  din  veniturile  obţinute  pe  piaţa  serviciului  de  utilităţi  publice  delegat,  este
necesară separarea structurală a activităţilor economice respective şi încredinţarea acestora, în
mod separat, unor entităţi distincte – întreprinderi – înfiinţate în acest scop. 
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În fapt, întreprinderile active în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie termică practică
în general următoarele servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat: 

 servicii de branşare, debranşare/deconectare, rebranşare/reconectare; 

 servicii de măsurare - constatare funcţionalitate; 

 servicii de sigilare, de golire a instalaţiilor interioare; întocmire documentaţie montare
contoare de energie termică; 

 eliberare avize necesare ob inerii autoriza iilor de construire, debran are/rebran are. ț ț ș ș

O listă orientativă a serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat:

Operator Servicii considerate de către operatori ca fiind conexe
serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem

centralizat 

Thermonet SRL Suceava Servicii  de  branşare,  debranşare  /  deconectare,  rebranşare  /
reconectare;  servicii  de  măsurare  -  constatare  funcţionalitate;
servicii  de  sigilare,  golire  instalaţii  interioare;  întocmire
documentaţie montare contoare de energie termică 

Modern Calor SA 
Botoşani 

Lucrări de reparaţii la instalaţiile de distribuţie a energiei termice
aparţinând clienţilor  (substaţii,  subsoluri  tehnice  etc.);  verificări
metrologice contori energie termică Dn < 50 mm 

Energie Ia i SA ș Avize de amplasament necesare pentru ob inerea Autoriza iilor deț ț
construc ie ț

Consiliul Local Al 
Muncipiului Drobeta Tr. 
Severin - Serviciul 
Public de Alimentare cu 
Energie Termica 

Eliberare  avize  necesare  ob inerii  autoriza iilor  de  construire,ț ț
debran are/rebran are ș ș

Regia Autonomă 
Municipală "RAM" 
Buzău 

Eliberare avize energie termică pentru persoane fizice şi juridice,
avizare  autorizaţii  construcţii  şi  reţele  stradale,  inventariere
suprafaţă  echivalentă  termică  (SET),  calcul  SET  şi  eliberare
referat tehnic; Testare metrologică pentru contoare de apă rece şi
caldă 

R.A.D.E.T. Constanţa Servicii de ridicare a presiunii apei reci prin intermediul staţiilor
de  hidrofor  amplasate  în  punctele  termice,  pentru  imobilele  cu
nivel de înălţime mai mare de 4 etaje din municipiul Constan a. ț

Goldterm Mangalia SA Eliberare avize de amplasament 

Utilităţi Publice 
Cernavodă SRL 

efectuat  măsurători  pentru  întocmit  deviz  estimativ,  verificare-
constatare  instalaţii  la  utilizator,  măsurat  suprafaţa  încălzită  în
case/apartament,  sigilare/desigilare  robinet  apă  caldă/apă
rece/energie  termică,  debranşare/rebranşare  1  (un)  calorifer,

119



sigilare/desigilare  contor  apă  caldă/apă  rece/  contor  energie
termică  (Gcal),  înlocuit  contor ap caldă/apă rece/contor  energie
termică (Gcal), montare contor apă caldă/apă rece, montare contor
energie termică (Gcal), aviz tehnic de branşare/debranşare, acord
necesar  autorizaţiei  de  construcţie  (desfiinţare),  demontare-
spălare-curăţare-montare calorifer (1 buc), înlocuit robineţi 3/8” –
1/2”  (1  buc),  înlocuit  baterie  stativă  (1  buc),  desfundat  sifon
(1buc),  golire  instalaţie  din  subsol,  golire  instalţie  din  cămin,
golire instalaţie din PT 

Calorgal SA Galaţi Eliberare aviz amplasament, aviz asigurare, aviz instalare centrală
termică de apartament, rebranşări; proiectare branşamente, lucrări
efectuate la instalaţiile interioare şi exterioare, efectare analize de
laborator, întreţinere şi reparţii subsoluri, închiriere utilaje 

Energoterm SA Tulcea Sigilare  instalaţie  încălzire,  sigilare  apometru/robinet  apă caldă,
debranşare, aviz amplasament 

Termoficare SA 
Petroşani 

Branşări  calorifere,  branşări  coloane  acc,  sigilări  contoare  de
energie  termică,  sigilări  contoare  de  acc,  lucrări  în  instalaţii
sanitare, termice etc., eliberare avize amplasament, branşamente
individuale 

CET Hidrocarburi SA 
Arad 

Aviz  principiu  de  furnizare  (racordare),  aviz  amplasament,
avizare  documentaşii  contorizare  terţi,  avizare  documentaţii
instalaţii  terţi,  proiect contorizare energie termică acc+încălzire,
proiect contorizare energie termică încălzire, proiect contorizare
energie  termică  acc,  proiectare,  golire  instalaţăie,  debranşare-
rebranşare  încălzire  de  la  racordul  imobilului,  debranşare-
rebranşare apă caldă de la racordul imobilului,  deconectare apă
caldă  -  robinete  -  din  apartament,  deconectare  calorifere  din
apartament,  inventariere  suprafeţe  echivalente  termic  pentru
calorifere  din  apartament,  inventariere  suprafeţe  echivalente
termic  pentru  părţi  comune,  inventariere  suprafeţe  echivalente
termic pentru părţi comune – subsol, abonament service asociaţii
de proprietari 

Ecoterm SA Făgăraş Eliberare  avize  de  amplasament,  exploatare  a  sistemelor  de
repartizare a costurilor pentru încălzire, închiriere buldoexcavator 

Tetkron SRL Braşov Eliberare  avize  de amplasament;  service-ul  părţilor  comune ale
instalaţiilor sanitare şi de încălzire din asociaţiile de proprietari de
apartamente branşate la SACET 

Urbana SA Sibiu Servicii de reconectare, servicii de debranşare; Servicii suport de
verificare  metrologică  a  contoarelor  de  energie  termică  şi  apă
caldă  care  contorizează  individual  fiecare  beneficiar  căruia
societatea îi furnizeză agent termic 

Urbana SA Odorheiul Citire  suplimentară  la  cerere  contoare  energie  termică,
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Seciuesc inventariere corpuri de încălzire şi reţele în condominii - la cerere,
eliberare avize, consultanşă tehnică pentru firme, referat tehnic de
specialitate  la  deconectzare  apartamente,  spălare  calorifere  din
locuinţe, golire, umplere instalaţie interioară condominii 

Goscom SA Miercurea-
Ciuc 

Eliberare avize pentru amplasare clădiri,  avize de traseu pentru
conducte  sau  cabluri,  PUZ,  PUD etc,  service  la  instalaţiile  de
utilizare  ale  consumatorilor:  reparaţii  interioare,  înlăturarea
defecţiunilor,  înlocuirea  sau  spălarea  caloriferelor,  înlocuirea,
modificarea sau termoizolarea sistemelor interioare de distribuţie
a energiei termice din clădiri şi subsoluri etc. 

Veolia Energie România 
SA 

Avize de amplasament necesare pentru ob inerea autoriza iilor deț ț
construc ie i acordurile de bran are/debran are la re elele termiceț ș ș ș ț
ale sistemului de termoficare 

R.A.D.E.T. Bucureşti Activitatea de închidere-deschidere a furnizării agentului termic,
eliberare avize  de amplasament  şi  traseu,  verificare  proiecte  de
debranşare şi verificare lucrări de instalaţii termice 

Termo Calor Confort SA
Piteşti 

Aviz  tehnic  de  amplasament,  avizare  documentaţii/proiecte
tehnice  întocmite  de  terţi,  aviz  tehnic  de  amplasament  reţele
edilitare,  aviz  tehnic  de  amplasanent  construcţii,  inventariere  a
suprafeţelor  achivalent  termic  la  asociaţiile  de  proprietari  în
subsolurile  blocurilor,  deconectare  calorifere,  blindare  coloană
distribuţie, blindare conductă de branşament de alimentare bloc cu
energie termică. 

Apoterm Nadlac SA Golire  a instalaţiei  de încălzire  imobil  (case,  blocuri,  instituţii),
rebranşare  la  sistemul  de  termoficare  a  unui  apartament/casă,
branşare/  debranşare de la  sistemul  de termoficare  a  unui  corp
radiator, debranşare/rebranşare apă caldă de consum, verificare -
constatare  instalaţii  la  consumator,  aerisire  instalaţie  (manevre
vane  şi  robineţi),  măsurare  suprafaţă  radiantă  a  corpurilor  de
încălzire,  verificare  şi  avizare  proiect  debranşare  şi  întocmire
referat de specialitate, verificare şi avizare proiecte întocmite de
terţi  pentru lucrări  de instalaţii  termice (altele  decât debranşări)
racordare acc şi inc, aviz definitiv amplasament PUD, PUZ, aviz
amplasament  (racord  apă  şi  canalizare,  gaze  naturale,  reţea
electrică, telecomunicaţii, aviz de înfiinţare asociaţie, inclusiv prin
dizolvare sau reorganizare, sigilare/desigilare branşament termic).
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9 ANALIZA DE RISC

9.1 Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor

Implementarea oricărui contract este condi ionată de apari ia sau materializarea unor riscuri,ț ț
care pot avea un impact mai mare sau mai mic asupra acestuia. Aceea i vulnerabilitate în fa aș ț
riscurilor este prezentă i în cazul în care autoritatea contractantă decide să presteze serviciulș
prin gestiune directă.  Orice activitate  are asociate  o serie de riscuri,  cele  mai  multe  fiind
identificate bineîn eles în situa ia în care serviciul este prestat de către ter i.ț ț ț

În cazul prezentului studiu apari ia, materializarea i implicit alocarea riscurilor determinăț ș
tipul contractului de servicii, respectiv contract de achizi ie publică sau contract de delegareț
servicii. A a cum este men ionat i la art. 6 alin. (1) din Legea 100/ 2016,ș ț ș  atribuirea unei
concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei
părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea
lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

Riscurile  sunt  definite  în  accep iunea  teoriei  clasice  a  deciziei,  ca  evenimente  cu apari iiț ț
posibile în procesele social-umane, dar incerte, ale căror efecte sunt dăunătoare, păguboase iș
cu efect ireversibil. În accep iunea teoriilor statistice riscurile reflectă varia iile posibile aleț ț
distribuirii rezultatelor, probabilitate i valorile lor subiective. Riscurile mai pot fi definite ca:ș
ansa sau probabilitatea de a pierde sau dispersia preconizată a rezultatelor ce se vor ob ine caș ț

urmare a implementării contractului.

În ceea ce prive te implementarea contractului de alimentare cu energie termică la nivelulș
municipiului Craiova, am identificat o serie de riscuri,  atât generale, care se referă la acele
riscuri orizontale sau care pot avea efecte orizontale asupra implementării contractului, cât iș
specifice, cu influenţă limitată asupra rezultatelor contractului.

Toate  riscurile  identificate  sunt  prezentate  şi  analizate,  în  formă  tabelară  (în  sec iuneaț
următoare a acestui studiu), efectele negative substanţiale asupra rezultatelor proiectului, în
conformitate cu structura următoare:

 Riscuri generale şi riscuri specifice

 Identificare

 Alocare/ entitate responsabilă

 Impact

 Probabilitate

 Solu ie/ recomandare de minimizare/eliminareț

Matricea  de  management  al  riscurilor  are  ca  i  rezultat  o  prezentare  cuprinzătoare  aș
caracteristicilor  riscurilor  identificate,  a parametrilor  acestora,  precum i a  acţiunilor  careș
trebuie efectuate înainte, în timpul şi pe durata manifestării unui risc.

Principalul obiectiv avut în vedere la elaborarea matricei de riscuri a fost protejarea scopului
i  obiectivelor  contractului  ( i  implicit  a  autorită ii  contractante)  în  eventualitatea  în  careș ș ț

totalitatea  sau  parte  a  activită ilor  acestuia  nu  se  mai  pot  desfă ura  conform  planului.ț ș
Elaborarea i planificarea unor măsuri de ac iune în cazul în care se materializează o serie deș ț
riscuri  în  perioada  de  implementarea  a  contractului,  încă  din  etapa  de  pregătire  a
documenta iei  de  atribuire,  este  importantă  pentru  informarea  corectă  a  tuturor  păr ilorț ț
implicate în execu ia acestuia. Fiind vorba de un serviciu public care trebuie asigurat în modț
continuu pentru locuitorii Municipiului Craiova, etapa de pregătire i anticipare a riscurilorș
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care  pot  apărea  în  timpul  implementării  este  cu  atât  mai  importantă  pentru  autoritatea
contractantă.

Astfel,  practica dovede te necesitatea atât  a unei pregătiri  teoretice,  cât i practice a unorș ș
scenarii de manifestare a riscurilor relevante pentru proiect.

Prin identificarea riscurilor relevante pentru contractul necesar a fi încheiat pentru prestarea
unor componente ale serviciului public i a măsurilor de minimizare/ eliminare ale acestora,ș
se urmăresc:

 garantarea  existenţei  unui  personal  bine  pregătit, atât  la  nivelul  autorită iiț
contractante, cât i la nivelul operatorului, care să poată face faţă condiţiilor de crizăș
şi care să poată gestiona corespunzător activită ile din cadrul ț contractului; 

 reducerea la minimum a gradului de întrerupere a prestării serviciului public;

 limitarea pierderilor;

 garantarea unor reac ii corespunzătoare i rapide atât din partea autorită ii contractanteț ș ț
cât i din partea operatorului; ș

 definirea  alternativelor  pentru  îndeplinirea  activită ilor/sub-activită ilor  critice  dinț ț
cadrul contractului; 

 definirea strategiilor care reduc la minimum timpul de recuperare şi costul asociat; 

9.2 Etapa 1 – Identificarea riscurilor

Niciun risc  nu poate fi  tratat  corespunzător  dacă  nu este  identificat  în  prealabil.  Analiza
riscurilor este demarată încă din etapa de pregătire a documenta iei de atribuire a contractului,ț
prin identificarea riscurilor, o etapă deosebit de importantă în cadrul căreia au fost stabilite
expunerile  proiectului  într-un  mediu  incert.  Această  etapă  presupune  o  cunoaştere  foarte
detaliată  a  activită ilor  din  cadrul  contracului,  a  mediului  extern  în  care  aceasta  va  fiț
implementat, precum şi o înţelegere a obiectivelor sale. În acest sens, am definit în cadrul
acestui studiu specificul contractului necesar a fi încheiat pentru asigurarea a componentelor
serviciului public cu scopul de a crea o listă de expuneri la risc indiferent de severitatea lor.
Totodată, am inut cont de tendinţele sectorului i a domeniului de activitate precum şi deț ș
schimbările din sectorul public care pot determina noi tipuri de expuneri riscante pentru toate
păr ile implicate. ț

Activitatea  de  identificare  a  riscurilor  a  dus  la  un  inventar  al  principalelor  riscuri  ale
contractului  detaliate  în  matricea  de  riscuri  prezentată  în  cele  ce  urmează,  inventar  ce
cuprinde şi o descriere elocventă a fiecărei poziţii – elemente cu ajutorul cărora s-a putut
stabili relevan a conform criteriilor descrise mai jos.ț

9.3 Etapa 2 – Stabilirea impactului i probabilită ii de apari ie a riscurilor ș ț ț

Fiecare risc identificat i descris în matricea de riscuri a fost gradat într-o manieră directă iș ș
calitativă în ceea ce prive te impactul i probabilitatea.ș ș

Instrumentul de gradare a riscurilor utilizat a fost matricea de gradare prezentată mai jos, matrice
care ține cont de impactul și probabilitatea de apariție a riscurilor pentru a determina relevanța
acestora în cadrul proiectului.

           Impact Scăzut Mediu Ridicat
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Frecven ăț

Ridicată Medie Ridicat Ridicat

Medie Scăzută Medie Ridicat

Scăzută Scăzută Scăzută Medie

9.4 Etapa 3 – Formularea solu iilor, a recomandărilor de minimizare/eliminare ț

În cadrul acestei etape, s-a optat pentru cea mai favorabilă combina ie de instrumente care săț
îi  permită  atât  autorită ii  contractante  cât  i  operatorului  economic  înlăturarea  efectelorț ș
riscurilor identificate fără costuri ridicate. 

5.5 Etapa 4 – Monitorizarea riscului

Monitorizarea şi controlul riscurilor identificate reprezintă urmărirea acestora i identificareaș
riscurilor  nou  apărute,  asigurând  punerea  în  aplicare  a  recomandărilor  de  minimizare/
eliminare identificate anterior. Monitorizarea riscurilor este un proces ce se va desfă ura peș
întreaga durată de via ă a proiectuluiț

Exista trei tipuri de riscuri în faţa cărora proiectul este vulnerabil: riscuri naturale, riscuri a
căror apari ie a fost cauzată în mod intenţionat şi riscuri a căror apari ie este accidentală.ț ț
Pentru a reduce la minimum consecin ele negative asupra contractului într-una din situaţiileț
expuse au fost parcurse etapele anterioare. În ceea ce priveşte însă componentele acestui plan
de minimizare a riscurilor, am identificat nu doar procedurile de reducere a riscurilor, ci iș
entitatea responsabilă cu implementarea acestora. 

Fezabilitatea acestui contract, în termeni de obţinere a rezultatelor aşteptate, va depinde nu
doar de factori interni, aflaţi sub controlul entită ilor semnatere, ci şi de un număr de factoriț
externi, a căror influenţă trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea pe
parcursul  fazei  de  implementare.  O  bună  cunoaştere  a  naturii  factorilor,  precum  şi  a
condiţiilor de apariţie a acestora se va dovedi o condiţie importantă pentru menţinerea sub
control a riscurilor asociate.
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9.6 Matricea riscurilor

Din analiza  realizată  în  primele  capitole  ale  acestui  studiu  rezultă  o  serie  de  riscuri  care
condi ionează buna execu ie a contractului. Analiza modalită ii de materializare a riscurilor iț ț ț ș
implicit alocarea acestora este în principal relevantă pentru stabilirea tipului de contract de
servicii  în  vederea  delegării  gestiunii  serviciului  de  aliemntare  cu  energie  termică  din
municipiul Craiova.

Astfel, prezentăm în cele ce urmează matricea preliminară de reparti ie a riscurilor de contractț
- lista generală de referin ă a riscurilor pentru un proiect de prestare servicii,  elaborată  înț
conformitate cu Anexa 1 la Hotărârea Nr. 867/ 2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile
de lucrări şi concesiunile de servicii:

Principalele categorii de riscuri identificate sunt:

 riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului;

 riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;

 riscul financiar;

 riscul de apariţie a unei situaţii de forţă majoră;

 riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă;

 riscul exploatării infrastructurii;

 riscul legal;

 riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării serviciului;

 riscul asociat protecţiei mediului;

Riscul  transferabil  -  Riscul  în  exploatarea  concesiunii  este  transferat  în  mare  parte
concesionarului, în timp ce acesta este împăr it în cazul încheierii unui contract de achizi ieț ț
publică de servicii ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achizi ie publică.ț
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Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare

Capacitatea de exercitare a serviciului

Resurse tehnice Resursele necesare pentru operare costa 
mai mult decat estimarile initiale, nu au 
calitatea corespunzatoare sau sunt 
indisponibile in cantitatile necesare

Cresteri de cost si, in unele cazuri, 
efecte negative asupra calitatii 
prestatiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin 
contracte de furnizare pe termen lung 
cu clauze specifice privind asigurarea 
calită ii si a cantitatilor necesare ț
prestarii serviciilor.

Deprecierea tehnica sa fie mai 
mare decat cea prevazuta 
serviciului.

Calitatea serviciilor este 
necorespunzatoare avand ca rezultat 
cresterea peste anticipari a costurilor de 
intretinere si reparatii a echipamentelor 
folosite

Cresterea costului cu efecte negative 
asupra prestatiilor efectuate

Operatorul poate elimina riscul prin 
contracte pe termen lung cu operatori 
corespunzator calificati si avand 
capacitati materiale si resurse 
suficiente.

Resurse umane Efectuarea serviciului necesită, marirea 
numarului de personal

Majorare de costuri, întârziere în 
implementarea serviciului

Operatorul are obligaţia de a lua toate
măsurile necesare pentru asigurarea 
cu personal de specialitate.

Asigurări si autorizatii de 
functionare

Nu pot fi obţinute toate asigurările 
necesare (răspundere civilă pentru terţi) 
sau pot fi obţinute cu condiţionări 
neprevăzute

Creşterea costurilor aferente 
realizării serviciului şi întârzieri în 
începerea acestuia

Înainte de începerea serviciului, 
Operatorul are obligaţia de a lua toate
măsurile necesare pentru obţinerea 
asigurărilor de răspundere civilă.

Situaţii neprevăzute Situaţii create de accidente datorate 
timpului nefavorabil, in timpul prestarii 
serviciilor.

Creşterea costului cu efecte negative 
asupra prestaţiilor efectuate şi 
diminuarea veniturilor

Municipalitatea transferă riscul 
Operatorului care se obligă înainte de 
începerea serviciului să preia 
responsabilitatea eventualelor pagube 
produse unor terţe persoane

Solutiile tehnice sunt vechi sau 
invechite

Solutiile tehnice propuse nu sunt 
corespunzatoare din punct de vedere 

Venitul Operatorului scade sub 
datele de inchidere financiara a 

In faza de ofertare, operatorul poate 
propune condi ii contractuale care sa ț
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tehnologic pentru a asigura realizarea 
proiectului

proiectului avand ca rezultat pierderi.

Municipalitatea nu primeste 
prestatiile solicitate.

prevada constituirea unor resurse de 
rezerva pentru acoperirea 
eventualelor dezvoltari tehnologice.

Concendentul va lua masurile 
necesare inca de la faza de ofertare 
pentru a se prevedea resurse de 
rezerva pentru acoperirea 
eventualelor dezvoltari tehnologice.

Risc asociat protectiei mediului

Efecte asupra aerului Calitatea prestarii serviciului poate fi 
necorespunzatoare, având ca rezultat 
producerea de contaminari ale aerului 
din cauza emisiilor de gaze de la 
utilajele si echipamentele folosite, iar 
aceasta va trebui evitata sau minimizata,
ceea ce poate necesita diverse masuri.

Creşterea costului cu efecte negative 
asupra prestaţiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin 
contracte pe termen lung cu operatori 
corespunzător calificaţi şi având 
capacităţi materiale şi resurse 
suficiente.

Municipalitatea raspunde de 
activită ile desfasurate pe terenurile ț
sale si controleaza procesul de 
supraveghere a poluarii si de 
penalizare a poluatorului 
supravegheaza, controleaza si 
penalizeaza poluatorul.

Efecte ale zgomotului, vibratiei, 
luminilor

Calitatea prestarii serviciului poate fi 
necorespunzatoare, avand ca rezultat 
producerea de efecte negative ale 
zgomotului, vibratiei si luminii asupra 
mediului, ceea ce ar putea implica 
tehnici de constructie specifice si 
restrictii de folosire a anumitor 

Creşterea costului cu efecte negative 
asupra prestaţiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin 
contracte pe termen lung cu operatori 
corespunzător calificaţi şi având 
capacităţi materiale şi resurse 
suficiente
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echipamente.

Finantator si finantare

Finantator incapabil Operatorul nu mai are posibilitatea sa 
plateasca  forta  de  munca  sau 
efectuarea serviciului necesita  o 
finantare mai mare decat cea estimată de
catre Operator.

Nerealizarea serviciului de 
alimentare cu energie termica, ceea 
ce pune in pericol sănătatea 
popula iei si integritatea factorilor de ț
mediu

O corectă şi aprofundată analiză a 
resurselor financiare prezentate în 
oferta depusa de catre viitorul 
Operator (angajamentele 
finanţatorului)

Garantarea realizării investiţiei de 
catre Operator (Garanţie bancară de 
bună execuţie).

Dobanzi pe parcursul investitiei Dobanzile aplicabile se schimba, 
modificand parametrii financiari ai 
ofertei

Cresterea/scaderea costurilor 
contractului de concesiune.

Contractul de concesiune poate 
include prevederi cu privire la acest 
risc.

Modificari de taxe Pe parcursul derularii serviciului, 
regimul de impozitare general se 
schimbă în defavoarea Delegatului.

Impact negativ asupra veniturilor 
financiare ale Delegatului.

Veniturile Delegatului trebuie să 
permită acoperirea diferenţelor 
nefavorabile, până la un cuantum 
stabilit între părţi prin contract.

Peste acest cuantum, diferenţa va fi 
suportată de catre Primarie, din surse 
legal constituite cu această destinaţie.

Finantare suplimentara Datorită schimbărilor de legislaţie, de 
politică sau de altă natură, sunt necesare 
finanţări suplimentare pentru 
retehnologizare, constructie, re-echipare,
modificare etc.

Delegatul nu poate suporta financiar 
consecinţele schimbărilor.

Delegatul poate acoperi o parte din 
refinanţare  în  limita  resurselor 
disponibile. Partea rămasă neacoperită
se suportă de catre Primarie.

Operare
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Resurse la intrare Operatorul  nu  dispune de toate 
echipamentele, utilajele si/ sau dotarile 
necesare desfasurarii serviciului

Cresterea cheltuielilor de investitii si 
nerealizarea tuturor activită ilor din ț
cadrul serviciului

Operatorul poate elimina riscul prin 
evaluarea corecta a ofertei, respectiv 
prin respectarea Caietului de sarcini.

Debransari Va continua trendul de debransari de la 
sistemul centralizat de alimentare cu 
energie termica inregistrat in ultimii ani

Cresterea dezechilibrelor hidraulice 
din retea

Operatorul poate elimina riscul prin 
investitii care sa conduca la calitatea 
actului de termoficare

Intretinere si reparare Utilajele, echipamentele si/sau dotarile 
Operatoruluii sunt deteriorate atat fizic, 
cat si moral, avand ca rezultat cresterea 
costurilor de intretinere si reparatii.

Venitul Operatorului scade sub 
valoarea estimata, ceea ce are ca 
rezultat pierderi. Calitatea 
Serviciului scade.

În faza de ofertare, viitorul Operator 
poate propune condiţii contractuale 
care să prevadă constituirea unor 
resurse de rezervă pentru acoperirea 
eventualelor dezvoltări tehnologice.

Schimbarea cerinţelor Primariei 
în afara limitelor agreate prin 
contract

Primaria  schimbă cerinţele  după 
semnarea contractului.

Schimbarea cerinţelor pe timpul 
desfasurarii serviciului conduce la 
creşterea costurilor de operare.

Primaria trebuie sa defineasca cat mai
exact cerintele sale inca din faza de 
proiectare.

Piata

Neincasarea  tarifului  pentru 
serviciul prestat

Venituri sub predictiile financiare Imposibilitatea de a efectua servicii 
de calitate.

Primaria trebuie sa se implice in 
incasarea tarifelor de la populatie si sa
educe cetă enii sa plateasca serviciul ț
de termoficare.

Schimbari competitive O altă societate, deja existentă, isi 
extinde aria de servicii, acestea fiind la o
calitate si un pret mai bune, astfel încât 
competiţia în domeniul serviciilor 
efectuate conform contractului creşte.

Venituri sub proiecţiile financiare 
anterioare ca urmare a reducerii 
preţurilor şi/sau a reducerii cererii, 
datorită concurenţei.

Operatorul va încerca sa se redreseze 
financiar împotriva schimbărilor ce 
afectează în mod discriminatoriu 
serviciul, determinate de competiţie.

Primaria trebuie să se abţină de la 
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măsuri care afectează serviciul în 
mod discriminatoriu.

Competitie Apariţia pe piaţă a concurenţilor în 
domeniul serviciilor efectuate, conform 
contractului, de catre Operator

Venituri sub proiecţiile financiare 
anterioare ca urmare a reducerii 
preţurilor şi/sau a reducerii cererii, 
datorită concurenţei

Operatorul trebuie să analizeze cu 
atenţie condiţiile de piaţă. Primaria 
trebuie să se abţină de la măsuri care 
afectează piaţa.

Schimbari demografice O schimbare demografică sau socio-
economică afectează cererea pentru 
prestaţiile contractate.

Venituri sub proiecţiile financiare 
anterioare.

Operatorul are  obligaţia să prevadă 
în calculele sale eventuale modificări 
de venituri.

Inflatia Valoarea plăţilor în timp este diminuată 
de inflaţie.

Diminuarea în termeni reali a 
veniturilor din proiect.

Operatorul poate propune un 
mecanism corespunzător pentru 
compensarea inflaţiei, prin ajustări ale
preţurilor.

Primaria  trebuie  să evite  ca 
Operatorul  să beneficieze  de supra-
compensări sau să beneficieze de plăţi
duble.

Risc legal si de politica a Primariei

Reglementarea (1) Existenţa unui cadru statutar de 
reglementări care vor afecta Operatorul.

Efect asupra costurilor şi veniturilor Operatorul evaluează sistemul de 
reglementări şi ia măsurile necesare.

Reglementarea (2) Activită ile aferente serviciului care fac ț
obiectul delegarii

Operatorul nu este autorizat de 
ANRSC

Operatori care nu au contract de 
concesiune cu Primaria presteaza 
servicii neautorizat

Primaria trebuie sa concesioneze 
exclusiv acele activită i ale serviciuluiț
de alimentare cu energie termica
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Primaria nu incaseaza redeventa de 
la operatorii neautorizati

Schimbări legislative/de politică 
(1)

Schimbare legislativă şi/sau a politicii 
Primariei, care nu poate fi anticipată la 
semnarea contractului şi care este 
adresată direct, specific şi exclusiv 
proiectului, ceea ce conduce la costuri 
de capital sau operaţionale suplimentare 
din partea Delegatului.

O creştere semnificativă în costurile 
operaţionale ale Operatorului şi/sau 
necesitatea de a efectua cheltuieli de 
capital pentru a putea răspunde 
acestor schimbări.

Operatorul poate să reducă 
răspunderea  pentru  astfel  de 
schimbări prin monitorizarea şi 
limitarea schimbărilor care ar putea 
avea astfel de consecinţe asupra 
proiectului.

Operatorul va realiza schimbările în 
aşa manieră încât efectul financiar 
asupra Operatorului să fie minimizat.

Schimbări legislative/de politică 
(2)

Schimbare legislativă şi/sau a politicii 
Primariei, care nu poate fi anticipată la 
semnarea contractului şi care este 
generală în aplicarea sa (nu specifică 
proiectului), ceea ce conduce la costuri 
suplimentare din partea Operatorului

O  creştere semnificativă în costurile 
operaţionale ale Operatorului şi/sau 
necesitatea de a efectua cheltuieli de 
capital pentru a putea răspunde 
acestor schimbări.

Primaria poate diminua riscurile prin 
excluderea schimbărilor ca cele legate
de taxe sau cele pentru care 
Operatorul este compensat pe baza 
unei ajustări cu indicele Preţurilor de 
Consum şi numai în baza unei "sume 
semnificative" pre-agreate.

Retragerea sprijinului 
complementar

Primaria îşi  retrage  sprijinul 
complementar, proiectul fiind afectat 
negativ.

Consecinţe asupra veniturilor Operatorul va încerca sa redreseze 
financiar proiectul după schimbările 
ce afectează în mod discriminatoriu 
proiectul,  în  special  în  cazul 
proiectelor în care utilizatorul terţ este
cel care plăteşte.

Activele Delegatului

Deprecierea tehnica Deprecierea tehnica este mai mare decat 
cea prevazuta

Cresterea costurilor de 
retehnologizare

Operatorul poate lua masurile 
necesare pentru eliminarea unei astfel 
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de situatii.

Forta majora

Forta majora Forta majora, asa cum este definita prin 
lege, impiedica realizarea contractului

Pierderea sau avarierea utilajelor, 
echipamentelor si/sau dotarilor şi 
pierderea/diminuarea posibilităţii de 
obţinere a veniturilor preconizate

Operatorul poate lua măsuri de 
asigurare a utilajelor, echipamentelor 
si/sau dotarilor şi urmăreşte repararea 
sau înlocuirea acestora în cel mai 
scurt timp posibil

Profitabilitatea proiectului

Prestarea serviciului se dovedeste 
mai profitabila

Balanţa de venituri/cheltuieli diferă 
semnificativ faţă de previziuni

Supra-profit in favoarea Operatorului Primaria  trebuie  să includă 
mecanisme de repartizare echitabilă a 
profiturilor obţinute peste limita luată 
în calcul la stabilirea proiecţiilor 
financiare
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Raport de evaluare a riscurilor

Probabilitatea
producerii riscului

Puţin probabil Probabil Foarte probabil

0,1 – 0,4 0,4 – 0,7 0,7 – 1,0

Gradul de risc 1 – 4 4 – 7 7 – 10

Mic Mare Foarte mare

Categoria de risc Probabilitate Grad risc Efect

Capacitatea de exercitare a serviciului

Resurse tehnice 1 6 6

Deprecierea tehnică să fie mai 
mare decât cea prevăzută 
serviciului.

1 6 6

Resurse umane 1 6 6

Asigurări i autoriza ii de ș ț
func ionareț

0,2 4 0,8

Situaţii neprevăzute 0,8 8 6,4

Solu iile tehnice sunt vechi sau ț
învechite

0,8 6 4,8

Total Capacitatea de exercitare a serviciului 30

Risc asociat protectiei mediului

Riscul ca pe parcursul 
implementării contractului să se 
producă contaminări ale 
proprietă ilor adiacenteț

0,4 3 0,6

Efecte asupra aerului 0,4 4 1,6

Efecte ale zgomotului, vibra iei, ț
luminilor

0,4 4 1,6

Total Risc asociat protec iei mediuluiț 4

Finantator si finantare

Finan ator incapabilț 0,6 8 4,8

133



Dobânzi pe parcursul investi ieiț 0,6 8 4,8

Modificări de taxe 0,4 2 0,8

Finan are suplimentarăț 0,2 2 0,4

Total Finan ator i finan areț ș ț 10,8

Operare

Resurse la intrare 0,2 2 0,4

Debransari 0,6 5 3

Activită i delegateț 0,7 6 4,2

Între inere i reparareț ș 0,7 7 4,9

Schimbarea cerinţelor Primăriei 
în  afara  limitelor  agreate  prin 
contract

0,2 2 0,4

Total Operare 12,9

Piata

Neîncasarea   tarifului   pentru 
serviciul prestat

0,1 1 0,1

Schimbări competitive 0,4 4 1,6

Competi ieț 0,4 4 1,6

Schimbări demografice 0,1 1 0,1

Infla iaț 0,1 1 0,1

Total Piata 3,5

Risc legal i de politică a Primărieiș

Reglementarea (1) 0,4 4 1,6

Reglementarea (2) 0,4 4 1,6

Schimbări legislative/de politică 
(1)

0,4 2 0,8

Schimbări legislative/de politică 
(2)

0,4 2 0,8

Retragerea sprijinului 0,1 1 0,1
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complementar

Total Risc legal si de politica a Primariei 4,9

Activele Delegatului

Deprecierea tehnică 0,7 8 5,6

Total Activele Delegatului 5,6

For a majorăț

For a majorăț 0,1 2 0,2

Total Forta majora 0,2

Profitabilitatea proiectului

Prestare servicii profitabile 0,7 8 5,6

Total Profitabilitatea proiectului 5,6

Total riscuri 77,50

Procent riscuri 77,50 %

Se poate observa concentrarea riscurilor în zona celor cu impact mare, dar cu probabilitate
mica sau mijlocie. În urma raportului de evaluare a riscurilor rezultă următoarea ordine de
ierarhizare a acestora:

1.  Capacitatea  de  ierarhizare  a  serviciului  30%,  care  periclitează  major  toate  obiectivele
propuse în desfăşurarea şi funcţionalitatea proiectului.

2.  Riscul  apariţiei  necesităţii  finanţării  suplimentare  10,8%,  care  ar  influenţa  tarifele
practicate,  afectând prin puterea de suportabilitate a cetăţenilor însuşi eficienţa serviciului,
generând probabil probleme sociale.

3.  Riscul fluctuaţiei  de piaţă  3,5%, prin foarte probabila  disciplinare forţată  a  locuitorilor
poate  duce  la  o  contradicţie  majoră  între  obiectivele  propuse  şi  suportarea  costurilor  de
menţinere artificială a serviciului.

4. Risc legal şi de politică a municipalită ii 4,9% generat de operare directă a unor bunuriț
proprietate privată (garantată prin Constituţie) poate duce la blocarea imediată a serviciului şi
la alte forme de constrângere legal instituite.

Din matricea de riscuri prezentată mai sus, rezultă că riscurile asociate contractului derivă în
principal  prin prestarea serviciului  la o calitate  inferioară fa ă de cea asumată prin ofertă/ț
contract respectiv din posibile întârzieri în prestarea serviciului public. Ca regulă generală,
orice  întârziere  în  prestarea  serviciului  public  de  termoficare  de  către  operator  generează
costuri suplimentare pentru acesta deoarece implică ac iuni suplimentare care trebuie realizateț
fa ă de planificarea ini ială. Fiind riscuri opera ionale care sunt direct legate de modalitatea deț ț ț
prestare  a  serviciilor,  de  calitate  acestora  i  de  capacitatea  operatorului  economic  de  aș
gestiona  un  astfel  de  contract,  rezultă  în  mod  clar  că  cele  mai  multe  riscuri  asociate
contractului sunt transferate operatorului economic. 
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Astfel, dintr-un total de 39 riscuri identificate pentru implementarea acestui contract 28 sunt
asociate  operatorului  economic  (în  calitate  de  concesionar),  3  riscuri  sunt  partajate  intre
operatorul  economic  i  autoritatea  contractantă  iar  7  riscuri  cad  în  sarcina  autorită iiș ț
contractante (în calitate de concedent).

Având în vedere aceste argumente precum i distribuirea riscurilor de operare dar iș ș
economico - financiare într-o mare măsură către operatorul economic, rezultă că tipul
contractului  care  poate  fi  încheiat  de  autoritatea  contractantă  pentru  asigurarea
serviciului de alimentare cu energie termică este de concesiune.

Spre deosebire de contractul de achizi ie publică de servicii unde distribuirea riscurilor esteț
echitabilă între cele 2 păr i ale contractului, în cazul de fa ă rezultă că ț ț riscurile opera ionaleț
i economico – financiare aferente implementării acestui contract, sunt transferate într-ș

un procent semnificativ către concesionar. 

De asemenea, din analiza riscurilor rezultă că cele mai multe riscuri cu privirea la prestarea
contractului  de servicii  sunt transferate  către  concesionar,  acesta  fiind responsabil  în  mod
direct de prestarea serviciului public la calitatea asumată în cadrul ofertei, respectiv în graficul
de  timp  i  bugetul  ofertat.  Astfel,  ș pierderea  poten ială  estimată  a  fi  suportată  deț
concesionar  în  situa ia  materializării  riscurilor  detaliate  mai  sus  este  semnificativăț .
Modelul  de  afaceri  care  stă  la  baza  prestării  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie
termică poate deveni astfel neprofitabil pentru concesionar.

Din analiza matricei de distribu ie a riscurilor rezultă că sunt îndeplinite condi iile specificareț ț
la art. 6 a HG 867/ 2016, după cum urmează:

Art.  6.  -    (1)  Atribuirea  unei  concesiuni  de  lucrări  sau  de  servicii  implică  întotdeauna
transferul  către  concesionar  a  unei  părţi  semnificative  a  riscului  de  operare  de  natură
economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.  
(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când
pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.  
(3) Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:  
a)  este  generat  de  evenimente  care  nu  se  află  sub  controlul  părţilor  la  contractul  de
concesiune;
b) implică expunerea la fluctuaţiile pieţei;  
c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii
normale  de  exploatare,  recuperarea  costurilor  investiţiilor  efectuate  şi  a  costurilor  în
legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

În  plus,  prezentam  analiza  comparativa  din  punct  de  vedere  al  celui  mai  bun  raport
calitate/pret, intre  următoarele  forme  de  gestiune  a  serviciului  de  alimentare  cu  energie
termica a municipiului Craiova:

- gestiune directă, prin intermediul unui serviciu public de interes local;

- atribuirea directă a contractului  de delegare a gestiunii  catre o  societate reglementata de
Legea  nr.  31/1990,  cu  capital  social  integral/majoritar al  U.A.T.  Municipiul  Craiova
(companie municipala);

- gestiune delegata către un operator extern.

G  e  s  ti      une     directă   prin  
intermediul unui serviciu

public de interes local

Atribuirea directa a
contractului de delegare a
gestiunii către o companie

municipala

Gestiunea delegată       catre un  
operator extern
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Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje

Asigurarea
prestării
serviciului
fără  a  fi
nevoie  de  o
procedură  de
achizi ieț
publică  pentru
contractarea
serviciului

Control  direct
asupra
activită iiț

Încasarea
profitului  din
prestarea
activită iiț

Serviciul
trebuie
înfiin at  iț ș
organizat.
Utilajele
trebuie  să  se
afle în dotarea
serviciului  la
depunerea
cererii  de
licen iere.ț

Nu  pot  fi
obţinute  toate
asigurările
necesare  de
răspundere
civilă  pentru
terţi  şi  pentru
echipamentele
folosite  (sau
pot fi obţinute
cu
condiţionări
neprevăzute).

Durata  de
achizi ie  aț
utilajelor,
minim
estimată  este
de  100  zile.
Intrarea  în
posesie  iș
recep ii  minimț
90 zile.

Angajarea  de
personal
specializat
pentru
prestarea
serviciilor  în
condi iileț
plafonării
numărului  de
angaja i  înț
structurile
subordonate
autorită iiț

Angajarea  de
for ă de muncăț
locală  iș
scăderea
omajuluiș

Transferul
riscurilor  (de
operare/
executie,
financiare,
legislative) în
mare  parte
către operator.

Dotarea
operatorului
cu  toate
mijloacele
necesare
îndeplinirii  în
bune condi ii aț
serviciului

Contractul  de
delegare
prevede
obligativitatea
îndeplinirii
indicatorilor
de
performan ăț
care  fac
referire  la
activită ileț
prestate. 

Suplimentarea
investi iilor  peț
parcursul
derulării
contractului
conform
oricăror norme
care  apar
ulterior
contractării

Se  poate
urmări  situa iaț
financiară  iș

Afectarea
cadrului
competitiv.
Pentru
remedierea
acestui  aspect,
durata
contractului de
delegare  va  fi
limitata  la  5
ani,  completat
cu  analize
periodice
privind
performantele
serviciului.

Riscuri
financiare
legate  de  cash
flow.

Angajarea  de
for ă de muncăț
locală  iș
scăderea
omajuluiș

Existen a  unuiț
cadru
competitiv,
operator  cu
licen ă  iț ș
dotări  tehnice
moderne  în
domeniu

Dotarea
operatorului
cu  toate
mijloacele
necesare
îndeplinirii  în
bune condi ii aț
serviciului

Contractul  de
delegare
prevede
obligativitatea
îndeplinirii
indicatorilor
de
performan ăț
care  fac
referire  la
activită ileț
prestate.
Suplimentarea
investi iilor  peț
parcursul
derulării
contractului
conform
oricăror norme
care  apar
ulterior
contractării

Se  poate
urmări  situa iaț
financiară  iș

Control  mai
scăzut  asupra
prestării
serviciilor
decât  în  cazul
atribuirii
directe  a
contractului de
delegare  către
o  companie
municipala.

Riscul
semnificativ
de  operare  nu
se  transferă
operatorului  ci
rămâne  în
sarcina
autorită iiț
contractante

Dificultate  în
estimarea  cât
mai  exactă  a
posibilită iiț
investi iilor.ț

Operatorul
extern  nu
indeplineste
conditiile  de
eligibilitate
pentru
accesarea  de
fonduri
europene  in
vederea
achizitionarii
de  utilaje  si
echipamente.
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publice  locale
–  fonduri
alocale  din
buget  pentru
salarizare
minim
3.000.000
euro anual.

Minimum
investi iilor  înț
utilaje,  ma iniș
i dotări – ccaș

4  milioane
euro.

Asigurare
logistica:
spa ii  pentruț
birouri,
parcare utilaje,
depozitare
materiale,
birotică,
solu iiț
informatice etc

Asumarea
tuturor
riscurilor  de
către  serviciul
public
înfiin at,ț
respectiv  de
către
autoritatea
publică locală

operatorul  va
răspunde  din
punct  de
vedere
economic.

Se constituie o
garan ie  deț
bună  execu ieț
pentru
serviciile
prestate

Prin
reprezentan iiț
săi  în  A.G.A
operatorului,
autoritatea
locală  poate
controla
deciziile
strategice  ale
acestuia,  în
vederea
alinierii
politicilor
operatorului la
interesele
comunită ii,ț
mergând  până
la
reorganizarea /
redimensionar
ea societatii.

În  schimbul
dreptului  de
exploatare  a
serviciului,
operatorul
plateste
redeven ăț
catre
Autoritatea
contractantă. 

Municipalitate
a poate accesa
fonduri
europene, în
vederea dotarii
operatorului

operatorul  va
răspunde  din
punct  de
vedere
economic

Se constituie o
garan ie  deț
bună  execu ieț
pentru
serviciile
prestate
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cu
echipamente
moderne.

Fa ă de cele prezentate mai sus, se pot trage urmatoarele concluzii:ț

1. Gestiunea  serviciului  de  alimentare  cu  energie  termică, prin  intermediul  unui
serviciu  specializat  din  cadrul  U.A.T.  Municipiul  Craiova,  nu  este  o  solu ieț
oportună.

2. Facând  comparatie  intre  solutia  atribuirii  directe  a  contractului  de  delegare  a
gestiunii prin concesiune catre o companie municipala i cea a delegării gestiuniiș
catre un operator extern, se constată urmatoarele:

 costurile implicate de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
către  o  companie  municipală  ar  avea  aceea i  structură  i  dimensionareș ș
estimativă ca i cele implicate de gestiunea delegată către un operator extern,ș
din punctul de vedere al autorită ii contractante;ț

 principala  diferen iere  rămâne  la  nivel  de  implicare  juridică  i  control  dinț ș
partea  autorită ii  locale,  de  repartizare  a  riscurilor   precum i  de  calitate  aț ș
serviciilor,  op iunea  atribuirii  directe  a  contractului  de  delegare  a  gestiuniiț
către o companie municipală fiind net avantajoasă pentru autoritatea locală iș
pentru utilizatorii serviciului

Potrivit celor de mai sus, reiese în mod clar că solu ia optima pentru gestiunea serviciuluiț
public  de  alimentare  cu  energie  termică la  nivelul  municipiului  Craiova consta  in
delegarea gestiunii    serviciului   prin atribuire directă către    o companie municipală, alta  
decât actualul operator aflat în insolven ăț  , în conformitate cu legisla ia in vigoareț  .  
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10 STRATEGII ÎN DOMENIUL ENERGIEI TERMICE 

Strategia  na ională  pentru  furnizarea  de  căldură  pentru  localită i  folosind  sistemeț ț
centralizate de producere i distribu ieș ț

Prin  Strategia  pentru  furnizarea  energiei  termice  pentru  localită ile  care  folosesc  sistemeț
centralizate s-au propus următoarele obiective majore:

 modificarea i completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare aș
căldurii;

  descentralizarea  serviciilor publice i cre terea responsabilită ii autorită ilor localeș ș ț ț
cu privire la calitatea serviciilor asigurate popula iei;ț

  extinderea sistemelor centralizate de încălzire urbana i ș cre terea gradului de accesș
al popula iei la aceste servicii;ț

  reorganizarea operatorilor i îmbunătă irea performan elor opera ionale i financiare;ș ț ț ț ș

 elaborarea strategiilor de sisteme de termoficare locale;

 cre terea  implicării  autorită ilor  publice  locale  în  modernizarea  sistemelor  deș ț
termoficare  prin  atragerea  capitalului  privat  în  finan area  investi iilor  necesareț ț
modernizării i dezvoltării infrastructurii aferente sectorului;ș

 stabilirea  i  dezvoltarea  pie ei  de  distribu ie  a  sistemului  de  termoficare  prinș ț ț
promovarea principiilor economiei de pia ă i reducerea gradului de monopolț ș ;

 reducerea consumului de căldură prin reducerea pierderilor de căldură la clădiri;

 restructurarea  mecanismelor  de  protec ie  socială  ț a  segmentelor  defavorizate  ale
popula iei i reconsiderarea raportului pre /calitateț ș ț

 promovarea  măsurilor  de  dezvoltare  durabilă  i  ș a  folosirii  resurselor  energetice
regenerabile.

Strategia  na ională  pentru  furnizarea  de  căldură  pentru  localită i  folosind  sistemeț ț
centralizate de producere i distribu ieș ț , aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004,
define te obiective, identifică solu ii i stabile te politici adecvate pentru îndeplinirea scopuluiș ț ș ș
fundamental  -  crearea  condi iilor  propice  pentru  cetă eni  de  a  avea  acces  la  furnizare  deț ț
căldură i apa calda la standarde de calitate ridicate i pe o baza nediscriminatorie.ș ș

Strategia  Energetică  pentru România  în  perioada  2007-2020,  aprobată  prin  Hotărârea
Guvernului nr. 1069/2007, are ca obiectiv global siguran a furnizării  de energie pe termenț
mediu i lung, la cele mai mici preturi posibile, respectând calitatea i condi iile de siguran ăș ș ț ț
i principiile unei dezvoltări sus inute.ș ț

Două  dintre  obiectivele  strategice  relevante  pentru  sectorul  termoficării  sunt  luate  în
considerare când se propun i proiectează programele de investi ii prioritare pe termen lung:ș ț

 Siguran a  furnizării  energiei  ț prin:  asigurarea  cererii  pentru  resurse  energetice,
limitarea  dependentei  de  resurse  importate,  diversificarea  resurselor  energetice
importate.

 Dezvoltare durabilă prin: cre terea eficien ei energetice, promovarea energiei bazateș ț
pe resurse energetice regenerabile, promovarea produc iei de căldură i electricitate înț ș
regim de cogenerare, în special în cadrul instala iilor eficiente, reducerea impactuluiț
negativ  al  sectorului  energetic  asupra  mediului  înconjurător,  folosirea  ra ională  iț ș
eficien ă a resurselor principaleț
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Potrivit Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020, sistemele centralizate
urbane de alimentare cu energie termică i cogenerarea reprezintă subsectorul energetic celș
mai deficitar,  datorită uzurii  fizice i morale a instala iilor i echipamentelor,  a pierderilorș ț ș
energetice totale între sursă i clădiri (de 35-77%), a resurselor financiare insuficiente pentruș
exploatare, între inere, reabilitare i modernizare i, nu în ultimul rând, din cauza problemelorț ș ș
sociale complexe legate de suportabilitatea facturilor.

Noua politica energetica propusa de Uniunea Europeana desemnează următoarele norme:

 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze poluante până în 2020, comparativ cu 1990;

 cre terea  propor iei  de  energie  din  resurse  regenerabile  din  totalul  consumului  deș ț
energie de la 7% în 2006 la 20% până în 2020;

  cre terea propor iei de energie din biomasa din totalul consumului de energie de celș ț
pu in 10% până în 2020;ț

 reducerea cu 20% a consumului total de energie primara până în 2020.

Strategia na ională pentru utilizarea resurselor energetice regenerabile ț sus ine integrareaț
în sistemul energetic na ional a resurselor regenerabile cu scopul de a create independenta fataț
de  combustibili  de  import  i  de  a  satisface  angajamentele  cu  privire  la  emisiile  de  gazeș
poluante la nivel na ional. în mod special, este subliniata folosirea biomasei în noile instala iiț ț
de biomasa sau în regim de cogenerare, luând în considerare ca prin folosirea biomasei se
poate acoperi circa 70% din angajamentul României de a folosi resurse regenerabile.

La  elaborarea  strategiei  s-a  inut  seama  de  prevederile  legale  în  vigoare  potrivit  căroraț
sistemele centralizate de încălzire urbană sunt proprietate a unită ilor administrativ-teritorialeț
i sunt administrate i gestionate de autorită ile administra iei publice locale cărora le revineș ș ț ț

responsabilitatea asigurării cu energie termică a localită ilor i care, în func ie de mărimeaț ș ț
localită ilor, de particularită ile acestora i accesul la resursele energetice primare, trebuie săț ț ș
adopte acel set de măsuri capabile să asigure liberul acces al oricărui membru al comunită ii laț
o formă de energie.

Serviciile  publice  de încălzire  urbană în  sistem centralizat  trebuie men inute  i  dezvoltateț ș
întrucât,  în  condi iile  specifice  României  i  ale  tehnologiilor  actuale  acestea  pot  asiguraț ș
alimentarea cu energie termică pentru sectorul reziden ial în condi ii de siguran ă, eficien ăț ț ț ț
energetică  i  performan ă  economică  ridicată,  având  totodată  un  impact  pozitiv  asupraș ț
protec iei i conservării mediului ambiant prin controlul strict al emisiilor poluante.ț ș

Premisele de la care s-a plecat pentru elaborarea propunerilor de restructurare a serviciilor de
alimentare cu energie termică produsa în sistem centralizat sunt:

 serviciul public de alimentare cu căldură poate deveni o activitate rentabilă, sigură iș
performan ă  dacă  este  realizat  de  operatori  specializa i  care  integrează  la  nivelulț ț
localită ilor  i  alte  servicii  publice  adiacente  cum ar  fi:  furnizarea  apei  potabile  iț ș ș
industriale,  a energiei  electrice,  a gazelor naturale,  recuperarea i utilizarea în scopș
energetic a de eurilor menajere etc;ș

  necesitatea  promovării  i  aplicării  solu iilor  care  asigură  economisirea  resurselorș ț
energetice clasice i respectarea principiului dezvoltării durabile în toate situa iile: deș ț
la înfiin area unor sisteme noi, până la modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea unorț
sisteme existente;

  necesitatea promovării i aplicării tehnologiilor care asigura protejarea i conservareaș ș
mediului ambiant prin utilizarea tehnologiilor cu impact minim asupra acestuia;

 termoficarea asociată cu cogenerarea asigură producerea energiei termice la cele mai
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scăzute  prețuri  i  cu  impactul  cel  mai  redus  asupra  mediului,  la  cele  mai  buneș
randamente globale i cu cel mai scăzut consum de resurse energetice primare;ș

 asigurarea accesului la serviciile de termoficare pentru clien ii poten iali prin corelareaț ț
tarifelor cu gradul de suportabilitate al acestora;

 prioritizarea  finan ării  i  execu iei  proiectelor  de  reabilitare  prin  dirijarea  iț ș ț ș
concentrarea  efortului  investi ional  acolo  unde  eficien a  acestuia  este  maxima,  iț ț ș
anume dinspre consumatori spre surse;

 generalizarea  serviciului  public  de  încălzire  centralizată  în  toate  localită ile  undeț
studiile de specialitate demonstrează ca acesta este viabil i eficient economic.ș

Pornind de la premisele identificate i de la obiectivele majore propuse, guvernul a stabilit ș
câteva linii directoare care sa ghideze politicile în domeniul alimentarii cu energie termică, 
respectiv:

A. Planificarea energetica la nivel local

Domeniile intă ale planificării energetice la nivel local corespund cu trei axe principale:ț

 elaborarea politicii locale;

 caracterul cetă enesc al energiei termice;ț

 caracteristica de pia ă locala a pie ei energiei termice.ț ț

Planificarea  la  nivelul  comunită ii  locale  privind utilizarea  eficien a  a  surselor  de energieț ț
regenerabila i a energiei conven ionale, administrarea cererii i mobilitatea asociata prin:ș ț ș

 stimularea planificării locale de energie, inclusiv integrarea planurilor de energie în
planificarea dezvoltării locale, inventare de energie, bilan uri energetice i programareț ș
de energie;

 întreprinderea de ac iuni ce au drept scop consolidarea angajamentelor factorilor cheieț
de  decizie  i  a  participan ilor  pe  pia ă  pentru  comunită i  utilizatoare  de  energieș ț ț ț
durabilă;

 întărirea  componentei  de  energie  a  planurilor  de  dezvoltare  durabile  ce  au  drept
obiectiv dezvoltarea la nivel local.

Promovarea  caracterului  cetă enesc  al  energiei  i  mobilizarea  participan ilor  locali  dinț ș ț
sectorul energetic prin:

 promovarea  pe  scară  largă  a  con tientizării  sociale,  necesare  pentru  abordareaș
problemelor energiei pe termen mediu i lung i necesitatea unei dezvoltări durabile,ș ș
prin programe i campanii informa ional i educa ionale la nivelul consumatorului;ș ț ș ț

 crearea  de parteneriate  locale  în  sectorul  energetic  care să implice sectorul  public,
reprezentan ii  consumatorilor  (locatari,  IMM  -  uri)  i  furnizorii  de  energieț ș
conven ional;ț

 efectuarea  de  studii  de  fezabilitate  multicriteriale  referitoare  la  aspectele  formelor
multiple de energie: administrarea sistemului, calitate i fiabilitate, politici, tehnologie,ș
socio-economie, finan are;ț

 introducerea  conceptului  de  "noua  administrare"  în  domeniul  energiei,  folosind  o
"abordare  ascendenta”  pentru  a  întări  rolul  consumatorului  pe  pia ă  de  energie  iț ș
pentru  a  consolida  rolul  altor  noi  participan i  în  sectorul  de energie  (ONG-uri  aleț
consumatorilor, autorită i locale, cooperative de servicii i mici producători de energieț ș
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din resursele regenerabile).

Crearea de condi ii favorabile pentru pie ele i serviciile energetice locale pentru accesul laț ț ș
grupurile de consumatori cei mai defavoriza i prin:ț

 facilitarea  transferurilor  de  tehnologii  pentru  produc ia  descentralizată  a  energieiț
termice  i  de  administrare  a  cererii,  prin  implementarea  cuno tin elor  tehniceș ș ț
corespunzătoare la nivel local;

 dezvoltarea  condi iilor  tehnice  i  normarea  situa iei  (îmbunătă irea  accesibilită ii  laț ș ț ț ț
sursele  de  energie  regenerabila,  la  re elele  electrice  locale,  cadru  de  reglementareț
adecvat);

 dezvoltarea  i  promovarea  bunelor  practici  pentru  reglementarea  i  dezvoltareaș ș
pie elor locale de energie (calcularea preturilor, sisteme de garan ie, lansarea de noiț ț
servicii energetice);

 stimularea  unei  abordări  inovatoare  referitoare  la  reducerea  costurilor  pentru
implementarea masurilor privind utilizarea ra ională a energiei i a surselor de energieț ș
regenerabila  (grupare  pentru  achizi ii  i  contracte  colective  pentru  între inereț ș ț
echipamente),  costuri  care  sunt  influen ate  de  barierele  netehnologice  cum  ar  fi:ț
proceduri de aplica ie i procedee de aprobare a planificării exagerat de dificile.ț ș

B. Economisirea energiei la consumatorii racorda i la sistemele centralizateț

Principalele masuri propuse pentru economisirea energiei au fost:

Contorizarea i controlul energiei termice prin repartitoare de costuri de căldură i robinete deș ș
reglaj termostatic

Practica în toate tarile din Europa Centrala i de Est, unde au fost instalate robinete de reglajș
termostatic  i  repartitoare  de  costuri  de  căldură,  a  demonstrat  efecte  din  care  au  rezultatș
reduceri ale consumului de energie termică de 15-25%.

Izola ia termică a clădirilorț

Reducerea  consumului  de  energie  pentru încălzirea  locuin elor  este  direct  condi ionată  deț ț
performan a energetica a clădirilor. Clădirile realizate din panouri mari de beton prefabricate,ț
care au fost construite în cea mai mare parte de la sfâr itul anilor '60 până în anii '90, suntș
caracterizate de o foarte mare cerere de căldură, ce este de 2 până la 3 ori mai mare pe metru
pătrat  decât  cea  din  Uniunea  Europeană,  în  principal  din  cauza  tipurilor  de  izola ieț
necorespunzătoare.

Calitatea serviciilor i con tientizarea publicăș ș

În scopul de a asigura un serviciu durabil de furnizare a energiei termice, trebuie acordata o
aten ie deosebită reabilitării sistemelor i a rela iilor cu beneficiarii, precum i unei politiciț ș ț ș
active  de  rela ii  cu  publicul.  Companiile  de  termoficare  trebuie  sa  tina  sub control  toateț
activită ile care sunt hotărâtoare pentru asigurarea calită ii serviciilor, pe baza unui plan deț ț
control al calită ii acestora.ț

Companiile de termoficare trebuie sa implementeze un sistem activ i eficient de primire, ș
înregistrare, eviden ă i urmărire a reclama iilor beneficiarilor în scopul de a asigura ț ș ț
rezolvarea operativă a acestora, dirijarea lor către compartimentele vizate i al valorificării ș
fluxurilor informa ionale privind calitatea serviciilor.ț

C. Îmbunătă irea  competitivită ii  companiilor  de  termoficare  prin  reabilitareaț ț
capacita ilor  de  produc ie,  reducerea  pierderilor  de  căldură  i  reducereaț ț ș
costurilor de furnizare a energiei termice
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În scopul de a determina i stabili priorită ile de investi ii în sectorul de termoficare, trebuie saș ț ț
fie luate în considerare următoarele aspecte:

  evolu ia  necesarului  de căldură în viitor  (începerea  planificării  energetice la nivelț
local, luarea de decizii politice referitoare la o zona dimensionata optim de prioritate a
termoficării, analizarea posibilită ilor pentru noi servicii de energie termică, începereaț
atragerii de noi beneficiari dintre consumatorii industriali);

  efectele economisirii de energie (începerea reabilitării re elelor termice i reducereaț ș
pierderilor de căldură);

  securitatea alimentarii  cu energie termică i eficien a conversiei  (începerea testăriiș ț
câtorva  op iuni  privind  combustibili,  inclusiv  a  surselor  de  energie  regenerabila  iț ș
incinerarea de eurilor, folosirea resurselor locale);ș

 valoarea de investi ii necesară i posibilită ile de finan are a proiectelor;ț ș ț ț

 considera ii din punct de vedere al protec iei mediului.ț ț

Reabilitarea  re elelor  existente  în scopul  reducerii  pierderilor  i  eficientizării  activită ii  deț ș ț
alimentare cu energie termică presupune un efort investi ional foarte mare. Valoarea acestuiaț
nu poate fi acoperita integral din surse ale bugetelor locale sau ale bugetului de stat. De aceea,
este necesar sa se apeleze la investitori priva i care să aducă capital pentru investi ii.ț ț

D. Utilizarea surselor de energie regenerabila pentru producerea de energie termică
în sistem centralizat

Directivele  europene  pentru  promovarea  energiei  electrice  produse  din  surse  regenerabile
impun statelor membre o serie de masuri de încurajare a produc iei de energie electrică dinț
surse regenerabile i crearea de facilită i pentru agen ii economici ce valorifică astfel de surse.ș ț ț

Potrivit Directivei 2012/27/CEE privind eficien a energetică, „este oportun ca statele membreț
să  încurajeze  introducerea  unor  masuri  i  proceduri  pentru  promovarea  instala iilor  deș ț
cogenerare cu o putere termică nominala totala mai mica de 20 MW, în vederea stimulării
producerii distribuite de energie”.

De asemenea, la Art.1 din Directiva se define te „ș sistemul eficient de termoficare i răcireș
centralizată”, care înseamnă un sistem de termoficare sau răcire centralizat care utilizează cel
pu in 50 % energie  din surse regenerabile,  50 % căldură reziduala,  75 % energie termicăț
cogenerată sau 50 % dintr-o combina ie de energie i căldură de tipul celor sus-men ionate.ț ș ț

Romania a adoptat o serie de acte legislative pentru apropierea politicii sale de directivele de
energie i de protec ie a mediului, care ar putea deveni una din principalele forte motrice înș ț
restructurarea  sectorului  de  termoficare.  Măsurile  care  se  vor  implementa  trebuie  sa
încurajeze  extinderea  încălzirii  ce  utilizează  surse  de  energie  regenerabila,  inclusiv  în
centralele de cogenerare a energiei electrice i termice, precum i în sistemele de termoficare,ș ș
pentru a reduce dependenta de importurile de combustibili din afara regiunii.
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11 CONCLUZII

1.  Sistemul centralizat  de  alimentare  cu  energie  termică  a  consumatorilor  din  municipiul
Craiova  este  administrat  şi  gestionat  de  autoritatea administraţiei  publice  locală căreia îi
revine,  potrivit  legii,  responsabilitatea  asigurării  cu  energie  termică  a  localităţii,  respectiv
înfiinţarea,  organizarea,  coordonarea,  monitorizarea  şi  controlul  serviciului  public  de
alimentare cu energie termică. 

2. În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică, autoritatea administraţiei
publice locale are, în principal, următoarele atribuţii: 

a)  asigurarea  continuităţii  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  la  nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale; 

b) elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul
propriu  de eficienţă  energetică  şi  aprobat  prin hotărâre  a  consiliului  local,  judeţean  ori  a
asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz; 

c) înfiinţarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condiţiile legii; 

d) aprobarea propunerilor privind nivelul preţului local al energiei termice către utilizatorii de
energie termică, înaintate de către operatorii serviciului; 

e) aprobarea preţului local pentru populaţie; 

f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare şi contorizare a SACET, care trebuie să
cuprindă  atât  surse de  finanţare,  cât  şi  termen  de finalizare,  pe  baza  datelor  furnizate  de
operatorii serviciului;

g) asigurarea condiţiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potenţialului local al
resurselor regenerabile de energie şi al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui
potenţial; 

h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică; 

i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea
regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a asociaţiei de
dezvoltare comunitară, după caz; 

j)  elaborarea  şi  aprobarea  programelor  de  contorizare  la  nivelul  branşamentului  termic  al
utilizatorilor de energie termică racordaţi la SACET.

3.  În  sectorul  energiei  termice,  preţurile  şi  tarifele  sunt  reglementate,  stabilite  la  nivelul
autorităţilor locale şi centrale, avizate de autoritatea de reglementare la nivel na ional. ț

4. În cazul termoficării în sistem centralizat,  infrastructura aferentă reprezintă un monopol
natural,  astfel  încât  concurenţa  se  poate  manifesta  doar  în  ceea  ce  priveşte  administrarea
acesteia (alocarea serviciilor de utilităţi publice se face prin licitaţie sau altă formă de concurs
de oferte). 

5.  Având  în  vedere  specificul  local  al  pieţei  de  energie  termică,  respectiv  gestionarea
segmentelor de producere, transport versus distribuţie şi furnizare la nivel de consumatori,
devine evident că mediul concurenţial normal trebuie să decurgă din adoptarea unor strategii
locale,  bine  definite  şi  adaptate  nevoilor  consumatorilor,  care  să  coreleze  modul  de
funcţionare  al  acestor  segmente,  scopul  final  al  obiectivelor  strategice  fiind  asigurarea
continuităţii şi securităţii în serviciul de alimentare cu energie termică. 

6. Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciului public de alimentare cu energie termică
trebuie să asigure, în principal: 
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 satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor; 

 funcţionarea  optimă,  în  condiţii  de  siguranţă  a  persoanelor  şi  a  serviciului,  de
rentabilitate  şi  eficienţă  economică  a  construcţiilor,  instalaţiilor,  echipamentelor  şi
dotărilor,  corespunzător  parametrilor  tehnologici  proiectaţi  şi  în  conformitate  cu
caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 

 respectarea  principiilor  economiei  de  piaţă,  asigurarea  unui  mediu  concurenţial,
restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. 

9.  Provocarea  majoră  pentru  sectorul  energiei  termice  constă  în  generarea  unui  mediu
concurenţial în condiţiile în care în municipiu există un singur furnizor/distribuitor de energie
termică. Deşi procesul presupune un angajament pe termen mediu şi lung al tuturor părţilor
implicate în sistem, autorităţilor locale le revine sarcina de a identifica soluţii de eficientizare
a sistemului  de alimentare cu energie  termică,  prin privatizare sau crearea de parteneriate
public-privat şi delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin
mecanismele existente, împreună cu concesionarea bunurilor aflate în proprietate publică, prin
parcurgerea etapelor legale.

10.  Comparativ,  în  cazul  Gestiunii  directe, Autoritatea  Locală  se  obligă,  în  calitate  de
operator, prin intermediul propriilor structuri, înfiinţate prin Hotărâre a Consiliului Local să
îndeplinească  toate  sarcinile  şi  responsabilităţile  legate  de  prestarea  serviciului  public,  în
situaţia analizxată fiind vorba de serviciul public de transport şi distribuţie a căldurii. 

În  cazul  Gestiunii  delegate,  toate  sarcinile  şi  responsabilităţile  referitoare  la  prestarea
serviciului  public,  inclusiv  administrarea  şi  exploatarea  infrastructurii  aferente,  sunt
transferate către operatori care deţin licenţe de operare, transfer care se bazează pe o delegare
a managementului.  Gestiunea delegată  se poate  realiza prin concesiune sau alte  forme de
parteneriat public-privat.

Gestiunea  serviciului  de  alimentare  cu  energie  termică, prin  intermediul  unui  serviciu
specializat din cadrul U.A.T. Municipiul Craiova, nu este o solu ie oportunăț .

11. Trebuie acordată o atenţie deosebită următoarelor aspecte: 

 delegarea  gestiunii  serviciilor  de  utilităţi  publice  pe  principii  concurenţiale,  prin
licitaţie sau altă formă de concurs de oferte; 

 eliminarea  posibilităţii  de  sub-delegare  în  cadrul  procedurilor  de  atribuire  a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică;

 eliminarea riscurilor concurenţiale date de cumularea funcţiei de operare cu funcţia de
reglementare, îndeplinită de autorităţile administraţiei publice locale, care poate avea
ca efect creşteri de preţuri nejustificate din punct de vedere economic, consolidarea
monopolurilor locale şi închiderea pieţelor; 

 gestionarea  corectă  a  monopolurilor  autorităţilor  locale  şi  elaborarea  de  studii  de
oportunitate privind delegarea pe scară mai largă a gestiunii serviciilor comunitare de
utilităţi publice către companii de profil; 

 obţinerea  eficienţelor  economice  urmate  de  transferul  beneficiilor  acestora  la
consumator în cazul operaţiunilor de concentrare economică intervenite fie ca urmare
a privatizării, fie ca urmare a integrării producţiei şi distribuţiei de energie termică în
cadrul unei singure întreprinderi; 

 prestarea  serviciului  de  interes  economic  general  în  domeniul  energiei  termice  cu
respectarea  normelor  de  ajutor  de  stat  şi  a  criteriilor  stabilite  prin  jurisprudenţa
Altmark. 
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12. Durata contractului prin care se deleagă gestiunea serviciilor de utilităţi publice trebuie să
fie stabilită astfel încât să nu fie limitată libera concurenţă mai mult decât este necesar pentru
garantarea recuperării costurilor asociate investiţiei. 

13. Acordarea unei exclusivităţi furnizorilor de utilităţi (prin obligarea consumatorilor de a se
racorda doar la reţelele  acestora sau de a rămâne pentru o perioadă îndelungată în aceste
reţele), fără transparentă sau fără perceperea de către stat a unei compensaţii corespunzătoare,
poate implica existenţa unui ajutor de stat întrucât, printr-o intervenţie a statului, furnizorii
vor beneficia de un avantaj economic care distorsionează concurenţa.

14. Consiliul Concuren ei a emis o serie de recomandări către autorită ile publice locale cuț ț
privire la următoarele aspecte care ţin de buna funcţionare a pieţei serviciilor de alimentare cu
energie termică:

 Posibilitatea  de  fragmentare  a  reţelelor  centralizate  de  transport  şi  distribuţie  din
marile oraşe pentru a permite accesul mai multor operatori care să gestioneze anumite
părţi ale reţelei şi care să fie orientaţi către o administrare eficientă bazată pe indicatori
de  performanţă,  în  scopul  diminuării  pierderilor  ca  urmare  a  delimitării  unor  arii
geografice reduse.

 Urmărirea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia Energetică a României pentru
perioada  2007-2020,  care  sunt,  în  principal,  de  natură  tehnică,  şi  sunt  centrate  pe
potenţialul de dezvoltare a producerii energiei termice în cogenerare, retehnologizare,
înlocuirea reţelelor uzate şi supradimensionate, implementarea sistemelor de măsură şi
control. Măsurile cuprinse în Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-
2020 se referă la  promovarea de către  stat  a unor programe de investiţii  şi  sprijin
pentru autoritatea publică locală în scopul retehnologizării şi modernizării sistemului
de alimentare cu energie termică, precum şi pentru asigurarea prin lege a unor facilităţi
pentru  investitorii  privaţi  interesaţi  să  intre  în  formule  de  parteneriat  public-privat
pentru  partea  de  producţie.  În  acest  sens,  a  fost  promovat  Regulamentul  privind
implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta
de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, care asigură
cofinanţarea proiectelor promovate de autorităţile administraţiei publice locale pentru
reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

 Supravegherea  serviciilor  relaţionate  cu  serviciile  de  utilităţi  publice,  ori  cu
infrastructura  sau platforma  tehnologică  ori  cu  mijloacele  de  producţie  utilizate  în
vederea furnizării  acestora (enumerate în mod exemplificativ în Legea nr. 51/2006:
expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea), care sunt
prestate  pe piaţa  concurenţială,  astfel  încât  să nu fie  afectată  concurenţa  pe aceste
pieţe. Astfel,  pentru a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea
concurenţei, UAT trebuie să limiteze drepturile exclusive acordate operatorului intern
numai  la  serviciul  de  utilităţi  publice  care  face  obiectul  măsurii  administrative  de
atribuire  în mod direct a contractului de delegare a gestiunii  serviciului  de utilităţi
publice. De asemenea, acţiunea operatorului intern trebuie să se realizeze exclusiv în
legătură cu serviciul de utilităţi publice delegat, prezenţa acestuia pe pieţele serviciilor
concurenţiale  relaţionate  cu  serviciile  de  utilităţi  publice  sau  cu  infrastructura  ori
platforma tehnologică sau cu mijloacele  de producţie utilizate  în vederea furnizării
serviciilor de utilităţi publice fiind una cel mult marginală, în limitele capacităţii de
producţie necesare realizării serviciului public delegat, fără să fie afectat în vreun fel
serviciul de utilităţi publice delegat. 

15. Având în vedere istoricul i situa ia actuală a gestionării serviciului public de alimentareș ț
cu energie termică a consumatorilor la nivelul Municipiului Craiova, unde se poate observa o
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diminuare continuă a serviciilor publice, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, în
toată această  perioadă,  practic,  nefiind efectuate investiţii  majore în întreaga infrastructură
locală,  majoritatea  cheltuielilor  din  bugetele  locale  fiind  direcţionate  pentru  reparaţii  şi
întreţineri curente, recomandăm cu tărie evaluarea aplicării variantei  gestiunii directe către
actualul operator aflat în procedură de insolven ă.ț

16. Facând comparatie intre solutia atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune catre o companie municipală i cea a delegarii gestiunii catre un operator extern,ș
se constată următoarele:

 costurile implicate de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii către o
companie municipală ar avea aceea i structură i dimensionare estimativă ca i celeș ș ș
implicate  de gestiunea  delegată  către  un operator  extern,  din punctul  de vedere  al
autorită ii contractante;ț

 principala  diferen iere  rămâne  la  nivel  de  implicare  juridică  i  control  din  parteaț ș
autorită ii locale, de repartizare a riscurilor  precum i de calitate a serviciilor, op iuneaț ș ț
atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii către o companie municipală
fiind net avantajoasă pentru autoritatea locală i pentru utilizatorii serviciului.ș

Potrivit celor de mai sus, reiese în mod clar că solu ia optima pentru gestiunea serviciuluiț
public  de  alimentare  cu  energie  termică la  nivelul  municipiului  Craiova consta  in
delegarea gestiunii    serviciului   prin atribuire directă către    o companie municipală, alta  
decât actualul operator aflat în insolven ăț  , în conformitate cu legisla ia in vigoareț  .  

În plus,  este  imperativ  necesar  ca  în  cazul  adoptării  variantei  de  gestiune  delegată  să  fie
stabilite măsuri consistente, prin contractul de delegare, care să permită atingerea unui nivel
optim calitate-pre  i retehnologizarea infrastructurii locale în vederea eliminării pierderilor iț ș ș
eficientizării func ionării sistemului de alimentare cu energie termică.ț

În concluzie, conform legislaţiei în vigoare, administraţia publică locală nu trebuie să poarte
singură  „povara”  organizării  şi  funcţionării  serviciilor  publice,  ci  poate  delega  această
responsabilitate,  sub  forma  gestiunii  delegate,  în  baza  unor  proceduri  în  conformitate  cu
legisla ia în vigoare. Dar, indiferent de forma aleasă de gestiune, ț administraţia publică este
cea  care  continuă  să  joace  rolul  principal  în  organizarea  şi  gestionarea  serviciilor
publice, chiar şi confruntându-se cu nenumărate provocări.

Rezultă astfel, din analiza realizată în prezentul studiu, în manieră comparativă, faptul
că prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin delegare către o
companie  municipală,  alta  decât  actualul  operator  al  serviciului,  respectiv  prin
încheierea unui contract de concesiune pentru o perioadă de 5 ani, reprezintă scenariul
recomandat, favorabil i cel mai avantajos pentru Municipiul Craiova, având în vedereș
circumstan ele actuale.ț
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