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Rezumat – sunt descrise măsurile principale implementate în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică din mun. Chişinău şi prezentată performanţa principalilor indicatori de producere. 
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Abstract – the paper describes the main measures implemented within the centralized heat supply in Chisinau and presented key 
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Реферат – представлены основные внедренные мероприятия в централизованной системе теплоснабжения мун. Кишинев  
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1. INTRODUCERE  

Locuitorii mun. Chişinău beneficiază de servicii de 
alimentare centralizată cu energie termică pentru încălzire 
şi apă caldă de consum încă din anii ’60. 

Începuturile sistemului de alimentare centralizată cu 
energie termică SACET a or. Chişinău se găsesc în anul 
1956, când „Teploenergoproiect” din Kiev elabora 
proiectul tehnic pentru termoficarea Chişinăului, volumul 
de bază al construcţiilor locative pe atunci era transferat în 
zona Râşcani, situată la o distanţă de 2 km de CET 1. 

Dezvoltarea alimentării centralizate cu căldură a fost 
fixată în „Schema termoficării oraşului Chişinău în 
perioada anilor 1964-1970, luându-se în calcul 
perspectivele de dezvoltare până în anul 1980”. În anul 
1967 a fost pusă în funcţiune centrala termică Vest cu 
puterea instalată de 200 Gcal/h, iar în anul 1969 centrala 
termică Sud cu puterea instalată de 110 Gcal/h 

În anul 1977, au fost date în exploatare CET-2 şi 
reţeaua termică cu diametrul de 1000 mm, ce unea CET-1 

si CET-2 cu staţia de pompare nr. 8 a conductei retur. 
CET-2 asigură funcţionarea în paralel a acestor două surse 
printr-o reţea termică, în perioada sezonului de încălzire 
şi, totodată, face posibilă funcţionarea reţelelor termice în 
perioada estivală, ce asigură apa caldă menajeră. 

 Relieful complex al terenului şi, în legătură cu 
aceasta, divizarea reţelelor termice în zone hidraulice 
independente au condiţionat construcţia a 22 de staţii de 
pompare pentru conductele de alimentare şi conductele 
retur ale reţelelor termice magistrale. În prezent în urma 
optimizărilor efectuate 17 staţii de pompare se află în 
funcţiune, fiind amplasate atît la refulare cît şi la aspiraţie. 

Începând cu anul 1990, SA “Termocom” exploatează 
gospodăria termică (centrale termice şi reţele termice de 
distribuţie) din localităţile zonei suburbane ale 
municipiului Chişinău. În prezent are în componenţa sa 19 
centrale termice cu o capacitate de producţie de la 1,2 
până la 34,4 Gcal/h, iar din anul 1999, odată cu anexarea 
SA „Rapdet”, „Termocom”-ul şi-a asumat răspunderea 
pentru încă trei centrale termice de încălzire a apei: de 
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Sud, de Vest şi de Est, a căror productivitate atinge cota 
de 320-400 Gcal/h. Din anul 1999 centrala termică Est 
este exclusă din ciclul tehnologic, iar din anul 2007 şi 
centrala termică Munceşti. Producerea în anul 2011 în 
secţiune pe surse este prezenta în fig.1. astfel circa 25 % 
din necesarul de energie termică este produsă la sursele 
SA „Termocom”. 

Agentul termic primar asigurat de surse este 
transportat la  365 PTC (puncte termice centrale) şi 301 
puncte termice individuale, care alimentează 6872 de 
obiecte, dintre care: 2264 ale ÎMGFL, 889 ale APLP, 464 
ale CCL, 283 case departamentale, 470 case particulare, 
1887 agenţi economici, 143 grădiniţe de copii, 214 şcoli 
şi licee, 135 instituţii de învăţământ şi 123 de instituţii 
medicale. Agentul termic este livrat prin reţele termice 
magistrale – 259.9 km, reţele termice de cartier de 
încălzire – 262.0 km şi prin reţelele de apă  caldă cu 
lungimea de 188.6 km.  

 
 

Figura 1. Energia termică produsă. 

2. DIRECŢIILE PRIORITARE DE DEZVOLTARE 
Pentru dezvoltarea serviciului public de alimentare cu 

energie termică este necesar de  promovat şi aplicat soluţii 
care asigură economisirea resurselor energetice clasice şi 
respectarea principiului dezvoltării durabile; necesitatea 
promovării şi aplicării tehnologiilor care asigură 
protejarea si conservarea mediului ambiant prin utilizarea 
tehnologiilor cu impact minim asupra acestuia; 
termoficarea asociată cu cogenerarea, ce asigură 
producerea energiei termice la cele mai scăzute preţuri, la 
cel mai scăzut consum de resurse energetice primare [1,2]. 
Modernizarea SACET urmărește găsirea soluţiilor 
necesare pentru eficientizarea sistemului de termoficare de 
la nivelul municipiului Chişinău. 

Implementarea programului are în vedere: 
- reabilitarea, reteohnologizarea sistemului de 

producere şi distribuţie agent termic pentru reducerea 
pierderilor; 

- asigurarea încălzirii şi a apei calde menajere 
conform standardelor în vigoare;  

• implementarea conceptului de eficienţă termică 
pe tot lanţul de la producere, transport, distribuţie  şi pînă 
la obiectivele şi pînă la consumatori. 

Prin urmare, direcţiile principale de dezvoltare sunt: 
• Modernizarea centralelor termice; 
• Modernizarea reţelelor magistrale şi de  

distribuţie  
• Trecerea la puncte termice individuale (PTI)  

• Modernizarea continuă a sistemului 
informaţional 

 
3. MĂSURI IMPLEMENTATE ÎN CADRUL SACET 

 În prezent eficienţa energetică este cotată ca „al 
cincilea combustibil” esenţial pentru viitor [3], iar în sens 
restrîns al termenului – producerea aceloraşi cantităţi cu 
mai puţine resurse – sau cu o îmbunătăţire în alt sens. 
Aspectele privind creşterea eficienţei energetice sunt 
destul de actuale prin prisma creşterii costurilor la 
resursele energetice primare [4], iar necesitatea elaborării, 
aprobării şi implementării unor reglementări este actuală 
pentru autorităţi [5,6]. Rezerve suficiente în domeniul 
eficienţei energetice sunt şi în cadrul SA „Termocom”, iar 
în continuare ne vom opri la unele măsuri implementate. 

Modernizarea centralelor termice, a staţiilor de 
pompare şi a punctelor termice centrale. 

Centralele termice (CT) ce se află actualmente în 
funcţiune au fost puse în exploatare începând cu anul 
1967, o parte din ele fiind reutilate şi modernizate, 
îndeosebi în ultimii ani. Din cele 19 centrale termice 
suburbane, în anii 2003-2011, 14 din ele au fost 
modernizate prin instalarea unor cazane şi utilaje mai 
performante.  

În scopul minimizării costurilor producerii energiei 
termice, la CT Sud şi CT Vest au fost construite câte o 
fântână arteziană, iar perioadă de recuperare a investiţiilor 
a constituit  1-2 ani.  

Utilajele unor centrale termice corespund cerinţelor 
tehnice, iar o parte din ele (precum CT Sud, CT Vest, CT 
Ghidighici, CT Grătieşti, CT Stăuceni) necesită a fi 
modernizate. 

Consumul total anual de gaze naturale şi electricitate 
la obiectivele SA „Termocom” (2011) constituie respectiv 
56 mln. m3 şi 38,35 mln. kWh. Volumul anual al 
producţiei energie termică la sursele întreprinderii este de 
425,1 mii Gcal. 

Pe parcursul ultimilor ani s-a înregistrat o creştere 
lentă a eficienţei producerii energiei termice la sursele 
întreprinderii. Intre anii 2001-2011 valoarea medie a 
consumului specific de combustibil la surse s-a micşorat 
de la 165,4 până la 154 kg c.c./Gcal. În ansamblu, 
eficienţa producerii energiei termice (randamentele 
centralelor termice) este la un nivel satisfăcător. La un şir 
de centralele suburbane există încă rezerve de 
îmbunătăţire a situaţiei (tab. 1). 

Consumul specific de electricitate la o gigacalorie 
energie termică produsă este un alt indicator de eficienţă a 
producerii energiei (tab 1). Conform datelor anului 2011, 
valoarea medie a consumului specific de electricitate la 
sursele Termocom constituie 21,6 kWh/Gcal.  

Incepînd cu 2003, SA „Termocom” lansează proiectul 
de montare a dispozitivelor de compensare a energiei 
reactive la centrale termice, staţiile de pompare şi puncte 
termice centrale. Realizarea proiectului respectiv a permis 
micşorarea pierderilor de energie electrică în reţele din 
contul micşorării puterii reactive, şi, în acelaşi timp a 
permis practic să excludem plata către furnizor pentru 
energia tehnologică. Pe parcursul anilor 2003 ÷ 2006 au 
fost instalate 91 dispozitive de compensare a energiei 
reactive de diferite puteri. 
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Tabelul 1. Consumul specific de electricitate şi 
randamentul centralelor termice ale SA”Termocom” 
(2011) 

 
 

În acelaşi scop, de a micşora consumul de energie 
electrică, din 2005, în cadrul întreprinderii, s-au 
implementat schemele de reglare asincronă a motoarelor 
electrice. 

Tabelul nr. 2 Montarea convertizoarelor de frecvenţă 
Anul Cantitatea convertoarelor 

de frecvenţă, unităţi 
2005 3 
2006 6 
2007 3 
2010 33 
2011 1 

 
Pe măsura instalării convertoarelor de frecvenţă la staţiile 
de pompare, consumul de energie electrică are următoarea 
dinamică 

 
Fig. 2 Dinamica consumului de energie electrică la 
obiectivele cu convertoare de frecvenţă. 
 
Majorarea consumului de electricitate în 2005 la staţiile 
de pompare în raport cu 2004 este dictat de reluarea 
procesului de livrare a apei calde menajere. 
Reabilitarea reţelelor termice presupune înlocuirea ţevilor 
vechi existente cu ţevi preizolate atât pe partea de 
transport, cât şi de distribuţie, înlocuirea 
compensatoarelor existente cu cele silfonice, montarea 
robinetelor sferice, instalarea sistemelor de monitorizare şi 
depistare a scurgerilor în reţele termice. 

 
Figura 2. Montarea ţevilor preizolate 

Instalarea PTI la nivel de bloc locativ presupune oferirea 
unui şir de avantaje consumatorilor:  
- PTI permit reducerea cheltuielilor pentru energia 
termică cu cca 5-10%, iar în urma integrării cu sistemul 
intern de aprovizionare cu energie termică de tip orizontal 
şi reabilitarea termică a clădirii – cu circa 30%. 
-  Consumatorul va avea posibilitatea să regleze 
consumul de energie termică în conformitate cu 
necesităţile şi posibilităţile de plată.  
- Oferă posibilitatea conectării/deconectării 
încălzirii în fiecare apartament la dorinţa consumatorului.  
-  Oferă independenţă consumatorilor de energie 
termică.  
Instalarea PTI va permite lichidarea punctelor termice 
centrale şi a reţelelor termice de cartier pentru 
aprovizionarea cu apă caldă. În scopul atingerii 
standardelor de confort se impune extinderea domeniului 
strategiei prin identificarea  şi promovarea unor module 
de soluţii de alimentare cu energie termică cît mai 
eficiente energetic şi cu impact scăzut asupra mediului şi 
avînd ca reper experienţa ţărilor europene s-a purces la  
implementarea programului de instalare a PTI în blocuri. 
Astfel, în anul 2007 cu suportul financiar acordat de 
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională pentru 
procurarea echipamentelor şi materialelor a fost realizat 
proiectul pilot de reabilitare a reţelelor termice spre 
blocurile locative din strada Drumul Schinoasei 
1/1,1/2,1/3,1/4 şi Grenoble 106/4 cu folosirea ţevilor 
preizolate şi montarea punctelor termice individuale (PTI) 
pentru fiecare bloc. Lucrările de proiectare şi de 
construcţie-montaj a reţelelor termice exterioare şi a 
punctelor termice individuale au fost efectuate din 
mijloacele financiare ale SA Termocom. În anul 2008 au 
fost implementate încă 12 PTI, iar în prezent sunt instalate 
circa 200 unităţi, inclusiv 85 cu suportul Agenţiei Suedeze 
pentru Dezvoltare Internaţională. 
Astfel în colaborare cu « BasImobil Grup »SRL, SRL 
„Glorinal”, ş.a au fost conectate la SACET complexe 
locative noi, iar conectarea apartamentelor prin sistemul 
intern cu distribuţie orizontală cu contorizări individuale 
şi fiecare proprietar îşi poate prestabili regimul de 
temperatură dorit în fiecare odaie şi astfel reglînduşi 
consumul ceea cei permite economisirea. 
Modernizarea sistemului de distribuţie a energiei termice 
in aceste blocuri locative prin implementarea punctelor 
termice automatizate  cu funcţii mixte de livrare căldură şi 
apa caldă menajeră (ACM) a permis obţinerea  pe 
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perioada de încălzire 2010-2011 unei economii de energie 
termica de pînă la 30-50%. De menţionat că şi 
anveloparea blocurilor locative existente permite 
diminuarea consumurilor de energie termică pentru 
încălzire cu circa 20-25 %, aceste constatări sunt 
rezultatul monitorizării blocului locativ de pe str. Leh 
Kacinski 2/1. În cazul realizării unui program de 
anvelopare şi conservare a energiei termice în blocurile 
locative vom obține o diminuare anuală a consumurilor de 
energie cu circa 200 mii Gcal. 

4. INFORMATIZAREA PROCESELOR 
TEHNOLOGICE 

În scopul funcţionării eficiente a unui sistem de alimentare 
centralizată cu energie termică, un rol foarte important 
revine gestionării funcţionării surselor de energie termică 
şi a consumatorilor, care, prin regimul global de consum, 
dictează parametrii de funcţionare a întregului sistem. În 
legătură cu aceasta, ca obiectiv serveşte soluţionarea 
problemelor existente în gestionarea operativă, care 
permite conducerea procesului de termoficare în diverse 
regimuri, cât şi monitorizarea indicilor cheie de 
performanţă a sistemului centralizat de alimentare cu 
energie termică (SACET).     
În prezent, gestionarea procesului de termoficare a 
consumatorilor mun. Chişinău are loc prin intermediul 
sistemului automatizat de gestionare operativă, care 
execută colectarea, arhivarea şi prezentarea (afişarea) la 
panoul de comandă a Serviciului Dispecerat General 
(SDG)  a parametrilor agentului termic din punctele cheie 
ale SACET – surse de termoficare, reţele magistrale, staţii 
de pompare, puncte centrale de distribuire a energiei 
termice în cartierele locative, punctelor termice 
individuale şi ale  consumatorilor conectaţi direct din 
reţele magistrale.  
Căile existente spre asigurarea analizei şi gestionării 
regimurilor de funcţionare a sistemelor de termoficare 
complexe similare sunt bazate pe crearea modelului 
matematic al sistemului real cu ajutorul soft-urilor 
specializate. Pentru analiza instantanee, modelul ţine cont 
de parametrii agentului termic în  punctele cheie ale 
SACET şi permite adoptarea deciziilor operative privind 
modificările sau abaterile în sistem de la regimul de bază. 
De asemenea, rămâne actuală şi problema calculelor 
hidraulice în cazul comutărilor avariate, care impune 
cerinţe suplimentare către veridicitatea datelor, cât şi către 
algoritmii de calcul a soft-ului specializat. 
La baza gestionării actuale a proceselor de termoficare ale 
SACET or. Chişinău au fost propuse 5 obiective, 
implementate în perioada 2004 – 2011, şi anume: 
1. Sistemul măsurare şi transmitere de date SCADA 
„LOVATI”; 
2. Sistemul măsurare şi transmitere de date SAM 
„Monitor - PTC”; 
3. Sistemul măsurare şi transmitere de date SAM 
„Monitor – PTI-Bloc”; 
4. Sistemul de măsurare ţi transmitere de date SAM 
„Bloc”.  
5. Sistemul geo-informaţional „Heat-Graph”. 
 

4.1. SCADA „Lovati” 
Implementarea SCADA „Lovati” a permis transmiterea şi 
vizualizarea a ≈ 200 parametri de la sursele de termoficare 
şi staţiile de pompare (Fig. 3), colectarea cărora  permite, 
prin intermediul unor relaţii matematice elementare, 
executarea instantanee a  analizei indicilor de performanţă 
a SACET şi anume : 
1. Presiunile agentului termic în punctele de reper 
ale SACET; 
2. Debitele agentului termic şi  consumul energiei 
electrice; 
3. Temperaturile mediului ambiant şi ale agentului 
termic în punctele cheie. 
 

 
Figura 3. Interfaţa Sistemului SCADA „Lovati” 

 
 La baza creării aplicaţiei respective sunt 2 indici 
de performanţă şi anume: 
a) asigurarea calităţii sau a parametrilor necesari 
pentru circulaţia agentului termic în fiecare punct al 
sistemului de termoficare; 
b) asigurarea fiabilităţii – monitorizarea instantanee 
a valorilor presiunilor la surse, staţii de pompare şi puncte 
de control, în cazul devierii valorilor reale de la valorile 
prestabilite se includ trei trepte de securitate – vizuală, 
sonoră şi acţiunea de protecţie tehnologică dotată cu 
organe de execuţie în zonele afectate (problematice). 

4.2. Analiza debitelor agentului termic sau sistemul „ 
Debitmetrie” 

 

Figura 4. Interfaţa Sistemului SCADA „ Debitmetrie” 
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Elaborarea aplicaţiei respective a avut ca scop 
monitorizarea SACET în diverse regimuri de funcţionare 
prin intermediul următorilor indici de performanţă: 
 debitul specific al agentului termic la o unitate de 

energie livrată – m3/Gcal,în baza datelor obţinute 
sunt determinate zonele problematice ale sistemului, 
care necesită acţiuni concrete imediate sau 
planificate;      

 consumul specific al energiei electrice la o unitate de 
debit transportată, în general, permite optimizarea 
numărului de pompe la staţiile de pompare  incluse 
în activitate; 

 determinarea zonelor reţelelor termice cu avarii 
(defecţiuni) ascunse. 

4.3. Sistemul Automat de Monitorizare „Monitor - 
PTC” 

Crearea sistemului automat de monitorizare a 
parametrilor „Monitor” la punctele centrale de distribuire 
a energiei termice în cartierele locative şi zonele 
industriale a fost, de fapt, un pas fără precedent în spaţiul 
Europei de Est, dictat de necesitatea asigurării calităţii 
serviciilor prestate consumatorilor, precum şi minimizării 
pierderilor de energie termică prin stratul izolant şi 
scurgerilor agentului termic. Bazându-se pe aproximativ 
3000 de parametri instantaneu măsuraţi la consumatorii 
finali, algoritmii aplicaţiilor sistemului permit vizualizarea 
regimului de bază şi a abaterilor de la parametrii 
prestabiliţi la condiţiile de moment:  

- analiza debitelor şi a consumului de energie 
termică la punctele centrale de distribuire a energiei 
termice; 

- analiza calităţii apei calde menajere, livrate 
centralizat de la punctele centrale de distribuire a energiei 
termice; 

- monitorizarea stării utilajului de forţă la 
consumatorii dotaţi cu pompe; 

- vizualizarea presiunilor în zonele punctelor de 
retenţie hidraulică. 

 
Figura 5. Interfaţa sistemului de monitorizare „Monitor - 

PTC”. 
 

Pe lângă monitorizarea debitelor reale şi comparaţia lor cu 
debitele de calcul, aplicaţia  permite în termeni restrânşi 

(7-9 min.) de a depista scurgeri în reţelele cartiere care au 
o lungime de circa 260 km, precum şi în sistemele 
interioare ale blocurilor locative conectate de la punctele 
centrale de distribuire a energiei termice.  
Concomitent, prin intermediul datelor vizualizate, se 
monitorizează calitatea prin temperatura ACM, cît şi 
scurgerile în reţeaua centralizată de alimentare cu apă 
caldă menajeră. De menţionat că toate PTC şi PTI sunt 
echipate cu regulatoare de temperatură, astfel în punctele 
de preparare a apei calde menajere asigurînduse calitatea 
în corespundere cu normele în vigoare. 
Sistemul măsurare şi transmitere de date SAM „Monitor – 
PTI-Bloc” şi Sistemul de măsurare ţi transmitere de date 
SAM „Bloc” au la bază aceleaşi principii ca şi Sistemul 
măsurare şi transmitere de date SCADA „LOVATI” şi 
Sistemul măsurare şi transmitere de date SAM „Monitor - 
PTC” doar că sunt aplicate la nivel de branşament al 
comsumatorului unde este instalat fie punct termic 
individual fie elevator. Sistemul de măsurare ţi transmitere 
de date SAM „Bloc” este în proces de realizare pentru 
circa 650 de branşamente. 

4.4. Monitorizarea utilajului de forţă la 
consumatorii dotaţi cu pompe, presiunilor în zonele 
punctelor de retenţie hidraulică 
Funcţionând în condiţiile unui relief cu diferenţe de cote 
geodezice de până la 180 m,  SACET or. Chişinău a fost 
divizat într-un şir de zone cu disponibile relativ mici şi 
suprapresiuni. Fiabilitatea este obţinută prin 
implementarea a aproximativ 80 de puncte centrale de 
distribuire a energiei termice cu schemă independentă, 
care, pentru diminuarea consumului de energie electrică, 
în prezent sunt dotate cu convertizoare de frecvenţă ale 
pompelor de circulaţie. 
Utilizarea utilajului respectiv (convertizoare de frecvenţă) 
impune cerinţe majore privind  calitatea energiei electrice 
livrate şi în cazul situaţiilor de avarie în sistemul de 
alimentare cu energie electrică, care generează pane 
(căderi) de tensiune cu durata de peste 6 secunde, 
protecţia tehnologică deconectează utilajul de forţă. În 
cele mai problematice 32 puncte, practic - la consumatorii 
finali, sunt instalate echipamente care permit 
recepţionarea informaţiei cu privire la menţinerea 
regimului hidraulic.  

4.5. Sistemul Geo-informaţional “HeatGraph” 
Destinaţia: optimizarea sistemului de alimentare 
centralizată cu energie termică prin modelare matematică, 
automatizarea locurilor de muncă în serviciile tehnice.  
Obiective de bază: 
- calculul hidraulic al reţelelor termice, comutări 
virtuale ale armaturii de închidere; 
-  calculul de reglare a echipamentelor instalate la 
consumatori; 
- analiza regimului de funcţionare a staţiilor de 
pompare, caracteristicilor debit-presiune, emiterea 
recomandaţiilor pentru optimizarea funcţionării pompelor; 
- gestionarea registrelor dispeceratului şi arhivelor 
comenzilor planificate şi lucrărilor de avarie, reparaţie şi 
restabilire; 
- gestionarea arhivei defectelor şi deteriorărilor 
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reţelelor termice; 
- gestionarea arhivei de comutare în reţelele 
termice cu formarea programelor optime de comutare; 
- formarea rapoartelor deconectărilor 
consumatorilor şi a sectoarelor de reţea; 
- calculul normativ şi de facto al pierderilor de 
căldură prin izolaţia termică şi a scurgerilor, inclusiv cu 
evidenţa arhivei deconectărilor; 
- calculul graficelor optime de temperatură la 
obiectele consumatorilor; 
- generalizarea informaţiei de referinţă după 
criteriile impuse, formarea de rapoarte speciale despre 
parametrii şi regimurile reţelelor termice. 

 
Figura 6. Interfaţa sistemului Geo-informaţional  
“HeatGraph” 

Sursele proprii financiare ale SA „Termocom” nu pot 
asigura modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
SACET-Chişinău la nivelul necesar unui sistem 
performant. În aceste condiţii, este absolut necesară 
implicarea altor surse de finanţare, inclusiv capital privat 
în finanţarea proiectelor de eficientizare a sistemului de 
alimentare centralizată cu energie termică. 

5. PERFORMANŢA TEHNOLOGICĂ 
Realizarea măsurilor tehnico-organizatorice prezentate şi 
implementarea unui şir de proiecte de eficientizare şi 
modernizare, au permis obţinerea următorilor indici de 
performanţă: 

 
Figura 7. Dinamica pierderilor de energie termică 

 

Figura 8. Dinamica reducerii consumului de energie 
electrică  între anii 2002-2011 

 

Figura 9. Dinamica reducerii consumului specific de 
combustibil  între anii 2002-2011 

 

Figura 10. Dinamica reducerii apei de adaos 

6. CONCLUZII 
1. Sistemele centralizate reprezintă o modalitate 
competitivă de alimentare cu energie termică a 
localităţilor urbane. 
2. Dezvoltarea SACET în mun. Chişinău este o 
opţiune strategică, dat fiind faptul că înlocuirea acestui 
sistem cu alte sisteme individuale este imposibilă din lipsa 
de resurse şi a infrastructurii aferente. 
3. Asigurarea unui serviciu competitiv pe piaţa 
energiei termice presupune modernizarea continuă a 
tehnologiilor şi instalaţiilor în scopul menţinerii unei 
eficiente tehnologice şi  economico-financiare înalte, cît şi 
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reabilitarea termică a obiectivelor. 
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