
La 20 martie 2018 în Chişinău în cadrul Institutului de Energetică a avut loc atelierul de lucru 

întitulat „Provocări pentru viitorul sistemului de încălzire a oraşului Chişinău”. Acest atelier a fost 

realizat în cadrul proiectului SHAPE ENERGY “Social sciences and humanities for advancing 

policy in European energy”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului H2020 

sub nr.731264.

Reieşind din formatul întrunirii, au fost invitaţi actori interesaţi, reprezentanţi ai mai multor 

instituţii şi întreprinderi din sectorul energetic naţional, precum şi ONG-uri, aşa ca: "Termoelectrica"

S.A., Inspectoratul Energetic de Stat, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Universitatea Tehnică din 

Moldova, Institutul de Energetică, Asociaţia Consumatorilor de Energie din Moldova, Institutul de 

Politici Publice, companii private, experţi din domeniu, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai 

societăţii civile, în total 22 de participanţi. În componenţa a trei grupuri de lucru, ghidate de trei 

moderatori, fiecare invitat a exercitat o implicare activă în mersul Atelierului, completând câte un set de 

chestionare, în care a oferit răspunsuri la mai multe întrebări vis-a-vis de funcţionarea şi dezvoltarea de 

mai departe a sistemului de termoficare din mun. Chişinău, expunându-şi viziunea sa personală. În 

interiorul fiecărui grup s-a ajuns la sensul comun în urma generalizării tuturor opiniilor participanţilor ce 

ţine de starea actuală a sistemului termoenergetic al municipiului. După care, în rezultat, s-a reuşit 

identificarea în comun a celor mai relevante subiecte, ce merită a fi tratate în cadrul preocupărilor asupra 

exerciţiului de căutare a soluţiilor pentru viitorul acestui element de importanţă primordială în viaţa şi 

activitatea comunităţii. Evenimentul s-a încheiat cu identificarea celor mai stringente probleme, 

soluţionarea cărora ar permite atingerea unui nivel calitativ nou ce ţine de performanţa sistemului de 

aprovizionare centralizată cu energie termică (SACET) a municipiului Chişinău, ce s-ar manifesta prin 

furnizarea produselor şi serviciilor termoenergetice accesibile pentru toate categoriile de consumatori, 

reducerea emisiilor poluante din energetică către mediul ambiant şi multiple beneficii pentru economia 

naţională per ansamblu. Printre ele se regăsesc: perfecţionarea cadrului de reglementare din domeniu, 

efectuarea acţiunilor de modernizare a parcului de echipamente din sistem, activizarea instrumentelor de 

management, sporirea interesului din partea mediului de afaceri şi a instituţiilor de investiţii, creşterea 

nivelului de cunoştinţe la consumatorii finali ce ţine de comportamentul modern de consum al energiei, 

implementarea practicilor europene avansate, promovarea acţiunilor de eficienţă energetică şi 

valorificare a surselor de energie regenerabilă. 

Modul de organizare a evenimentului a fost unul inedit, fapt apreciat de însăşi participanţi, unde 

ei toţi au putut să-şi expună viziunea asupra viitorului şi problemelor din sistemul termoenergetic al 

municipiului Chişinăului. Unii din participanţi au optat în favoarea unui sistem centralizat de încălzire, 

alţii pentru sisteme decentralizate, bazate pe principiul de cartier. Toate vocile au fost auzite şi datorită 

dialogului intens şi liber între toţi participanţii, şi acestea au fost luate în consideraţie. Toţi participanţii 

au stat de acord, că este necesar de elaborat o Strategie a dezvoltării oraşului până în anul 2050, care să 

includă şi planurile de acţiune privind viitoarea dezvoltarea a sistemului de încălzire a municipiului, 

corelate cu planurile de construcţie. Cu adevărat, acest Atelier de lucru a fost un succes şi a dat multă 

„hrană” pentru viitoarele acţiuni. Trebuie de menţionat, că asemenea evenimente în cadrul Programului 

Orizont 2020 au demarat în 18 oraşe pe întreg continentul European. Informaţia obţinută va fi 

direcţionată coordonatorilor de proiect pentru a identifica natura problemelor ce stau în faţa sistemului 

energetic la scară Europeană şi va fi utilizată pentru elaborarea Agendei de cercetare şi Inovare 2020-

2030 a UE.
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