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Raport de monitorizare a activității  

titularilor de licență din sectorul termoenergetic pentru anul 2019 

 

 Pe parcursul anului 2019, serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sistemele 

centralizate au fost asigurate de către 7 titulari de licențe, care desfășoară activități de producere, distribuție 

și furnizare a energiei termice. 

 Balanța energiei termice în perioada anilor 2017-2019 relevă pentru anul 2019 o diminuare a 

cantității totale de energie termică produsă de către centralele electrice de termoficare și centralele termice 

ale întreprinderilor reglementate din sectorul termoenergetic (fără consumul tehnologic și consumul 

propriu), (Tabelul 1). 
 

Tabelul 1. Evoluția balanței energiei termice în anii 2017-2019 

             

Denumirea 

întreprinderilor 

Energia termică  livrată în 

reţea, mii Gcal 

Pierderi de energie 

termică, mii Gcal 

Livrat util 

consumatorilor finali, mii 

Gcal 

Ponderea în totalul 

de livrări, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

S.A.„Termoelectrica" 1635,8 1710,1 1532,3 349,6 335,8 304,1 1286,3 1374,2 1228,1 86,5 86,3 87,13 

S.A. „CET-Nord" 192,9 211,8 175,7 42,5 45,0 38,1 150,4 166,8 137,6 10,1 10,5 9,76 

S.A. „Apă-Canal 

Chişinău" 
25,1 28,2 24,3 2,7 3,2 3,5 22,4 25,0 20,8 1,5 1,6 1,48 

Î.M. „Termogaz-Bălți"  11,2 12,4 10,7 1,2 1,3 1,2 10,1 11,0 9,5 0,7 0,7 0,67 

S.A. „Comgaz Plus" 7,4 7,1 6,2 1,0 0,9 1,1 6,4 6,2 5,2 0,4 0,4 0,37 

Î. M. R. C.T. Comrat 7,0 7,9 6,8 0,3 0,3 0,2 6,7 7,6 6,6 0,5 0,5 0,47 

S.R.L. „Thermohouse" 3,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 

Î.M. „Servicii 

Comunale Glodeni" 
2,1 2,0 2,0 0,2 0,1 0,2 1,9 1,9 1,8 0,1 0,1 0,13 

Total pe întreprinderile 

reglementate 
1885,1 1979,5 1757,9 397,9 386,7 348,4 1487,1 1592,8 1409,5 100 100 100 

 Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE 

 În anul 2019 cantitatea totală de energie termică livrată în rețea a constituit 1757,9 mii Gcal, cu 

221,6 mii Gcal (-11,2%) mai puțin comparativ cu cantitatea de energie termică livrată în anul 2018. 

Comparativ cu anul 2017 în anul 2019 cantitatea de energie termică livrată în rețea s-a diminuat cu 127,1 

mii Gcal (-6,7%).  

Deși perioada de funcționare a utilajului pe parcursul sezonului de încălzire în anul 2019 a fost 

comparativ egală cu perioada anului 2018, micșorarea cantității de energie termică produsă a fost 

determinată de temperaturile medului mai ridicate comparativ cu perioada similară a anului precedent.  

Consumul tehnologic și pierderile efective de energie termică în anul 2019 au constituit 348,4 mii 

Gcal, cu 38,3 mii Gcal mai puțin în comparație cu anul 2018. Pentru anul 2019 ponderea consumului 

tehnologic și pierderilor efective în totalul cantității de energie termică livrată a constituit 19,8%. În anul 

2018 consumul tehnologic și pierderile efective de energie termică au constituit 386,7 mii Gcal sau 19,5% 

din cantitatea energiei termice intrate în rețeaua termică. Astfel, în perioada anului 2019 consumul 

tehnologic și pierderile efective de energie termică s-au majorat cu 0,3 p.p. în raport perioada anului 2018. 

În valori absolute, în anul 2019 a fost livrată energie termică consumatorilor finali în cantitate de 

1409,5 mii Gcal, cu 183,3 mii Gcal mai puțin în comparație cu anul 2018, (Tabelul 2). În valori relative în 

anul 2019 în raport cu anul 2018 cantitatea de energie termică livrată consumatorilor finali s-a diminuat cu 

11,5%.  
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Tabelul 2. Dinamica livrărilor de energie termică  pentru perioada 2016-2019 

Denumirea întreprinderilor 
Livrat util consumatorilor, mii Gcal Modificări, % 

2016 2017 2018 2019 2017/ 2016 2018/ 2017 2019/ 2018 

S.A.„Termoelectrica" 1374,44 1286,27 1374,24 1228,11 -6,41 6,84 -10,63 

S.A. „CET-Nord" 161,81 150,37 166,84 137,61 -7,07 10,96 -17,52 

S.A. „Apă-Canal Chişinău" 24,24 22,41 24,97 20,82 -7,52 11,39 -16,62 

Î.M. „Termogaz-Bălți"  10,47 10,07 11,05 9,47 -3,84 9,73 -14,30 

S.A. „Comgaz Plus"  7,42 6,36 6,23 5,15 -14,33 -1,97 -17,34 

Î. M. R. C.T. Comrat 7,29 6,71 7,61 6,59 -7,94 13,33 -13,40 

S.R.L. „Thermohouse" 4,63 3,03 0,00 0,00 -34,49 -100,00 0,00 

I.M. „Servicii Comunale Glodeni" 2,02 1,92 1,90 1,78 -5,15 -1,05 -6,32 

Total pe întreprinderile reglementate 1592,3 1487,1 1592,8 1409,5 -6,61 7,11 -11,51 

Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE 

Toți cei 7 titulari de licență, care desfășoară activitățile în producerea, distribuția și furnizarea 

energiei termice în perioada anului 2019 au înregistrat micșorarea volumului de energie termică livrată.  

 

 

                   Figura 1. Producerea și livrarea energiei termice consumatorilor, mii Gcal  

Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE 

În anul 2019 comparativ cu anul 2018 cel mai important furnizor de energie termică 

S.A. „Termoelectrica” a înregistrat o diminuare a cantității de energie termică livrată cu 146,1 mii Gcal      

(-10,6%). Cantitatea de energie termică livrată s-a micșorat și la ceilalți titulari de licență după cum 

urmează: la S.A. „CET - Nord” cu 29,2 mii Gcal (-17,5%), la S.A. „Apă-Canal Chișinău” - cu  4,1 mii Gcal 

(-16,6%), la Î.M.„Termogaz - Bălți” - cu 1,6 mii Gcal (-14,3%), la S.A. „Comgaz Plus”  - cu 1,1 mii Gcal 

(-17,3%), la Î.M.R.C.T. Comrat – cu 1 mii Gcal (-13,4%), la Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” – cu 0,1 

mii Gcal (-6,2%).  

Analiza evoluției livrărilor energiei termice pe categorii de consumatori, denotă o diminuare a 

consumului energiei în anul 2019 pentru toate categoriile de consumatori (Tabelul 3).  
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Tabelul 3.  Livrarea energiei termice pe categorii de consumatori, mii Gcal 

           

Categorii de 

consumatori 
2016 2017 2018 2019 

Modificări 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 

mii 

Gcal 
% 

mii 

Gcal 
% 

mii 

Gcal 
% 

Consumatori 

casnici 
1.225,7 1.152,1 1.223,6 1.082,7 -73,6 -6,0 71,4 6,2 -140,9 -11,52 

Instituţii bugetare 226,5 207,1 226,7 200,2 -19,4 -8,6 19,6 9,5 -26,5 -11,69 

Agenţi economici 140,1 127,9 142,5 126,6 -12,2 -8,7 14,7 11,5 -15,9 -11,16 

Total livrat util 

consumatorilor 
1.592,3 1.487,1 1.592,8 1.409,5 -105,2 -6,6 105,7 7,1 -183,3 -11,51 

      Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE 

În valori absolute cea mai semnificativă diminuare s-a înregistrat la categoria consumatorilor 

casnici, unde consumul s-a micșorat cu 140,9 mii Gcal (-11,5%). Energia termică livrată instituțiilor 

bugetare s-a diminuat cu 26,5 mii Gcal (-11,7%), iar în cazul agenților economici s-a diminuat cu 15,9 mii 

Gcal (-11,2%).  

 

 

              Figura 2. Livrarea energiei termice pe categorii de consumatori, mii Gcal, 2016-2019. 

 Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE 

În anul 2019  livrările de energie termică pe categorii de consumatori în valori absolute a înregistrat 

cea mai accentuată diminuare. Dacă în anul 2017 în raport cu anul 2016 s-a înregistrat o diminuare cu 105,2 

mii Gcal, atunci în anul 2019 în raport cu anul 2018 livrările de energie termică pe categorii de consumatori 

s-a diminuat cu 183,3 mii Gcal. 

În valori relative pentru anii 2018 și 2019 în structura furnizărilor de energie termică pe categorii 

de consumatori nu s-au produs schimbări semnificative. Ponderea categoriilor de consumatori în totalul 

cantității de energie termică furnizată  a rămas practic aceeași. În anul 2019 consumatorii casnici au 

înregistrat o pondere de 76,8%, instituțiile bugetare au avut o pondere de 14,2% și agenții economici – 

9,0%. 
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 Figura 3. Furnizarea energiei termice după categorii de consumatori, 2019 

Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE 

 

Figura 4. Furnizarea energiei termice după categorii de consumatori, 2018 

Sursa: Raportările titularilor de licențe – prelucrare ANRE  

În anul 2019, rezultatele activității titularilor de licență a fost determinate și de deciziile de aprobare 

ale Consiliul de administrație al ANRE,  aferente sectorului termoenergetic, după cum urmează: 

1) Hotărâri cu privire la stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei 

termice pentru următorii titulari de licență; 

− Î.M.„Termogaz-Bălți” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.114/2019 din 

19.04.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-161/761 din 03.05.2019); 

− Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” - Hotărârea Consiliul de administrație al 

ANRE nr.253/2019 din 05.07.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230-237/1283 din 

19.07.2019); 
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− S.A. „Comgaz-Plus” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.317/2019 din 16.08.2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.261-268/1422 din 23.08.2019) 

2) Hotărâri cu privire la stabilirea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor de către 

următorii titulari de licență; 

− Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE 

nr.425/2019 din 22.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.352-359/1993 din 29.11.2019). 

Conform deciziei nominalizate tariful la energia termică a fost micșorat de la 1593 lei/Gcal la 1200 lei/Gcal 

cu 393 lei/Gcal mai puțin ceea ce constituie o diminuare de 25%; 

− S.A. „Comgaz-Plus” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.426/2019 din 22.11.2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.352-359/1994 din 29.11.2019). Conform deciziei nominalizate 

tariful la energia termică a fost micșorat de la 1432 lei/Gcal la 1363 lei/Gcal cu 69 lei/Gcal mai puțin ceea 

ce constituie o diminuare de 5%; 

− Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.427/2019 

din 22.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.352-359/1995 din 29.11.2019). Conform 

deciziei nominalizate tariful la energia termică a fost micșorat de la 1219 lei/Gcal la 955 lei/Gcal cu 264 

lei/Gcal mai puțin ceea ce constituie o diminuare de 22%; 

− Î.M.„Termogaz-Bălți” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.428/2019 din 

22.11.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.352-359/1996 din 29.11.2019). Conform deciziei 

nominalizate tariful la energia termică a fost micșorat de la 1219 lei/Gcal la 1083 lei/Gcal cu 136 lei/Gcal 

mai puțin ceea ce constituie o diminuare de11%; 

− S.A. „CET-Nord” - Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.540/2019 din 27.12.2019 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.7-13/34 din 17.01.2020). Conform deciziei nominalizate 

tariful la energia termică a fost menținut la același nivel, pentru asigurarea recuperării deficitului tarifar 

aferent perioadelor precedente de reglementare.  

3) Hotărârea Consiliul de administrație al ANRE nr.396/2019 din 01.11.2019 cu privire la aprobarea 

Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor reglementate pentru producerea 

energiei  electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice   (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr.360-366/2028 din 06.12.2019).  

 

 

 

 

 

 

 


