
 

 

CĂTRE O STRATEGIE NAȚIONALĂ PENTRU TERMOFICARE 
Recomandări ale Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) 

 

Preambul 

Termoficarea reprezintă o componentă semnificativă a sectorului energetic din România și din Uniunea 

Europeană. Aceasta asigură 9% din încălzirea la nivelul UE și, în mai multe țări din nordul și estul Europei, 

tehnologia este larg răspândită. Încălzirea clădirilor este, de asemenea, una dintre cele mai mari surse 

de emisii de CO2, iar orice analiză sau ansamblu de reforme trebuie să aibă în vedere nu numai aspectele 

economice și sociale, dar și pe cele de mediu. România are un sector de încălzire care este segmentat 

între surse descentralizate (biomasă folosită drept combustibil în zonele rurale și gaze naturale utilizate 

pentru alimentarea sistemelor de încălzire a clădirilor sau apartamentelor din orașe) și încălzirea 

centralizată în unele orașe mai mari, inclusiv în București. 

Deși a fost neglijat în cadrul politicii energetice europene, sectorul de încălzire și răcire (Î&R) a revenit 

pe agendă, cu o strategie Î&R publicată în 2016. În România, deși este considerat una dintre cele mai 

eficiente modalități de a produce energie termică (dacă este combinat cu unități de producție în 

cogenerare), sectorul termoficării nu are eficiență operațională și este pe punctul de a se prăbuși din 

punct de vedere economic și financiar. Deoarece România nu își poate permite, din motive atât politice 

cât și sociale, închiderea sistemelor de termoficare existente în orașele mari, o schimbare de paradigmă 

este necesară. 

Uniunea Europeană și-a reînnoit recent angajamentul față de strategia sa de decarbonizare pe termen 

lung, cu ambiții și mai îndrăznețe pentru 2030 și 2050. Acest context creează o oportunitate pentru 

autoritățile din România de a reforma politica de termoficare pe termen lung, luând în același timp 

măsuri urgente pe termen scurt pentru a stabiliza economic și financiar sectorul. 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) a susținut activ reformele cu un impact semnificativ asupra 

economiei românești și a bunăstării cetățenilor și a consumatorilor. CDR folosește această oportunitate 

pentru a sublinia că sectorul termoficării a ajuns într-un punct critic, până în punctul în care, în unele 

orașe importante, este în pragul colapsului sistemic: 

1. În România, sectorul termoficării are nevoie urgentă de o strategie coerentă, bazată pe un set 

de norme clare și implementabile, și susținută de toți actorii relevanți. 

2. Lipsa mecanismelor de susținere a investițiilor a condus la o subfinanțare cronică a instalațiilor 

și a rețelelor, pierderi de rețea nesustenabile (până la 30%) și daune masive la nivel de instalații 

/ active imobilizate. 

3. Cadrul de reglementare și mecanismele de sprijin au fost concepute deficitar și nu mai sunt   

adecvate realității actuale. Factorii de decizie ar trebui să le recreeze, alături de schimbarea 

paradigmei și de dezvoltare a politicilor menționate mai sus, pentru a aborda toate aspectele 

critice. 
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4. Sistemul se bazează în mod eronat pe prețuri subvenționare pentru toți consumatorii casnici 

finali; principalul scop al subvențiilor ar trebui să fie sprijinirea consumatorilor vulnerabili.  

5. Deși sunt o componentă esențială pentru companiile de termoficare, subvențiile, care nu sunt 

întotdeauna achitate la timp, și pierderile nerecunoscute pe rețelele de energie termică, au dus 

la restanțe masive, care distrug fluxul de numerar al companiilor care operează de-a lungul 

lanțului valoric. 

Acțiuni urgente necesare ca sectorul termoficării să redevină funcțional, operațional și 

viabil financiar  

Sunt necesare mai multe acțiuni pe termen scurt pentru a rezolva cele două probleme principale ale 

sectorului de termoficare – actualizarea cadrelor de politică și de reglementare și restabilirea stabilității 

financiare a companiilor de termoficare. 

 Este necesară o nouă lege privind energia termică, pentru a stimula investițiile în încălzirea 

centralizată, prin concentrarea mai mare asupra eficienței energetice și creșterea treptată a 

surselor regenerabile de energie. Totuși, este o eroare să credem că termoficarea centralizată 

ar putea deveni mai competitivă în comparație cu alte surse de încălzire prin împiedicarea 

consumatorilor de a utiliza opțiuni alternative. În schimb, legiuitorul ar trebui să se concentreze 

pe îmbunătățirea fiabilității operaționale a sistemelor de termoficare, pe viabilitatea lor din 

punct de vedere economic și pe îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferă clienților finali. 

În cazul în care doresc acest lucru, consumatorii ar trebui să poată opta pentru variante 

alternative de încălzire. 

 Pierderile masive de rețea în sectorul termic se datorează în principal investițiilor reduse. Rata 

de rentabilitate a investițiilor în rețele (care de mult timp este stabilită la 5% din costurile 

recunoscute) trebuie crescută pentru a face investițiile atractive și bancabile. Este obligatoriu ca 

municipalitățile, în calitate de proprietari de active, să ofere finanțare pe termen scurt pentru a 

permite operatorilor din termoficare să realizeze mentenanță corectivă și preventivă rețelelor. 

 Unii operatori sunt în insolvență din cauza ineficiențelor sistemice care au afectat sectorul timp 

de mai mulți ani. O soluționare adecvată a acestor insolvențe, care ar proteja creditorii și ar ajuta 

la redresarea acestor companii, este esențială pentru a restabili încrederea partenerilor de 

afaceri, inclusiv a creditorilor financiari, și pentru a pregăti piața pentru o creștere pe termen 

lung. 

 Subvențiile de care beneficiază în prezent sectorul de termoficare ar trebui eliminate treptat, cu 

excepția schemelor de ajutor de stat aprobate și compatibile cu piața internă a UE. Eliminarea 

treptată a acestor subvenții pe baza unui calendar convenit (pe termen lung) ar urma să ofere 

consumatorilor și companiilor transparența necesară, care a lipsit până acum, în ceea ce privește 

balanța reală între costuri și venituri. 

 

Este necesară o schimbare pe termen lung a politicii publice românești privind 

termoficarea 



 

 

Pe lângă urgența unor măsuri pe termen scurt, așa cum s-a arătat mai sus, CDR pledează pentru o 

schimbare sistemică a politicii de termoficare, pentru a pune bazele unui cadru de reglementare 

transparent, coerent și previzibil. Noua politică ar trebui să abordeze cel puțin câteva probleme-cheie 

de durată: 

(1) unele orașe mari din România sunt și vor rămâne dependente de încălzirea centralizată, dar 

arhitectura actuală a sistemului (centrale electrice mari în cogenerare, planificate pentru consum 

industrial, rețele lungi și supradimensionate etc.) nu mai este sustenabilă și necesită 

restructurare; 

(2) descentralizarea proprietății de termoficare, în contextul resurselor reduse la nivel municipal, 

a dus la lipsa cronică a investițiilor în modernizare activelor existente sau în active noi, de tip 

greenfield  (de exemplu, pierderile din rețelele de transport și distribuție a căldurii sunt de 30% 

din cauza activelor depășite); 

(3) mecanismul schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență a fost operațional, nu 

investițional (de exemplu, mai puțin de 200 MW de investiții greenfield au fost construite în 

ultimii 3 ani înainte de închiderea schemei); 

(4) este necesară o abordare cuprinzătoare a întregului lanț valoric pentru a aborda toate 

problemele (atât oportunitățile, cât și amenințările) într-un mod viabil din punct de vedere 

economic (nu numai izolarea clădirilor, dar și alegerea sistematică a obiectivelor de reabilitare 

etc.). 

Noua politică, precum și legislația conexă (cum ar fi legislația PPP) ar trebui să asigure coerență și 

predictibilitate, pentru atragerea investițiilor. La nivel național, arhitectura instituțională responsabilă cu 

elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în domeniul termoficării trebuie să fie simplificată, în timp 

ce la nivel local, municipalitățile ar trebui să fie obligate să creeze și să implementeze strategii pe termen 

lung pentru întreținerea / reabilitarea / redresarea / dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate. 

Pentru a fi eficientă, abordarea pe termen lung subsumată reformei politicii de termoficare ar trebui să 

aibă în vedere următoarele considerente: 

1. Politica de termoficare trebuie să faciliteze crearea unui plan credibil bazat pe nevoile de 

investiții identificate și care să includă soluții optime și surse de finanțare pentru a 

moderniza sistemele de încălzire centralizată existente (de-a lungul întregului lanț valoric – 

de la clienții finali, rețelele de încălzire la unitățile de producție) și să ofere o viziune pe termen 

lung în ceea ce privește rolul încălzirii termice centralizate. 

2. Noua politică trebuie să promoveze noțiunea de „energie termică ca serviciu” pentru a 

încuraja operatorii să își maximizeze profitul prin eficiență (făcând astfel ca prețurile să fie mai 

puțin vulnerabile la schimbările pieței sau la modificările de reglementare). Acest lucru ar trebui 

să permită o schimbare a paradigmei de la noțiunea de “a furniza energie ca marfă” la 

“furnizarea de servicii energetice”, stimulând astfel operatorii să-și lărgească spectrul de 

capabilități interne (spre exemplu, prin preluarea revizuirii instalațiilor de încălzire, desfășurarea 

auditului energetic etc.). 

3. Neutralitatea tehnologică a politicii publice pe piețele de energie termică trebuie să fie asigurată 

pentru a stimula soluții eficiente din punct de vedere tehnologic și economic. După cum 



 

 

prevede noua Directivă RES, utilizarea surselor de energie regenerabilă în sectorul termic trebuie 

încurajată, luând în considerare eficiența economică și posibilitățile tehnice. Utilizarea 

biogazului și a biometanului, precum și a pompelor de căldură, unde este posibil din punct de 

vedere tehnic, ar trebui stimulată, deoarece încălzirea urbană existentă depinde în mare parte 

de combustibilii fosili. 

4. Mecanismul de subvenții, utilizat pe scară largă astăzi de municipalități, trebuie revizuit pentru 

a evita risipa de resurse și pentru a trece treptat la un sistem durabil. Subvențiile trebuie limitate 

la consumatorii vulnerabili, permițând astfel autorităților să abordeze problema sărăciei 

energetice. 

5. Diferite mecanisme de finanțare, bazate pe criterii economice identificate în mod clar, trebuie 

utilizate pentru a moderniza sistemele de termoficare: fondurile europene, inclusiv noul Fond 

de Modernizare ar trebui utilizate pentru redresarea rețelelor de termoficare; parteneriatul 

public-privat ar trebui promovat pentru proiecte greenfield sau reabilitarea rețelelor mici; 

reglementarea tarifelor pentru rețelele de încălzire pentru transport și distribuție ar trebui 

revizuită etc. 

6. Cogenerarea, inclusiv cogenerarea industrială, trebuie susținută în continuare. Ajutorul acordat 

astazi instalațiilor vechi și mai puțin eficiente ar trebui să continue până în 2023. Cu toate 

acestea, o nouă schemă de sprijin ar trebui să se limiteze la susținerea investițiilor în noi unități 

de cogenerare. Mecanismul de sprijin ar trebui să fie însoțit de măsuri adecvate pentru a limita 

impactul asupra consumatorilor finali. Ar trebui introdusă simultan o schemă de scutire pentru 

consumatorii mari de energie, similară cu cea implementată pentru a proteja acești consumatori 

de impactul mecanismului de susținere prin certificate verzi. De asemenea, schema de sprijin 

pentru cogenerare ar trebui să se bazeze pe scheme de licitație cu o primă CfD, cu control 

asupra implementării tehnologiilor în timp, limitarea sprijinului pentru capacități peste un 

anumit prag etc. Prin urmare, este important ca o astfel de decizie să fie anunțată cu suficient 

timp în avans pentru a oferi operatorilor de active vechi o perioadă în care pot planifica noi 

investiții. 

7. Ar trebui încurajată utilizarea recuperării energiei termice rezultate din procesele industriale, 

precum și din proiectele de transformare a deșeurilor în energie electrică sau biogaz.  

8. Politica de gestionare a deșeurilor ar trebui, de asemenea, revizuită, cu scopul de a stimula 

eficiența resurselor (combustibilii convenționali care urmează să fie înlocuiți parțial de biogaz 

obținut din deșeurile municipale). 

9. Reducerea cererii de energie termică prin reabilitarea termică a clădirilor trebuie definită ca 

una dintre principalele acțiuni ale Foii de parcurs subsumată Strategiei Energetice a României. 

Producția de energie regenerabilă in situ, deseori de electricitate, va fi binevenită, dar nu poate 

înlocui sau compensa o eventuală eficiență energetică redusă a clădirii, în special în ceea ce 

privește încălzirea. 

10. Strategia trebuie să urmărească să ofere un plan pe termen lung care să ajute populația non-

urbană să aibă acces la soluții de încălzire eficiente și moderne. 

 

Generațiile anterioare de termoficare au implementat modele de afaceri bazate pe economii de scară 

(adică producție pe scară largă, o rețea de distribuție extinsă și adesea un număr mare de consumatori 



 

 

instituționali). Noul model trebuie să se bazeze pe o schimbare de paradigmă, de la accentul asupra 

producției și vânzării, la o abordare orientată spre distribuție și tranzacționare. Întrucât operatorii din 

termoficare sunt capabili să diversifice valoarea propusă consumatorului final (și a consumatorului), 

noile concepte tehnice necesită abordări de afaceri care să favorizeze valorile non-monetarizate, 

precum contribuția la îmbunătățirea calității aerului și reducerea impactului schimbărilor climatice, 

crearea de locuri de muncă locale, evitarea costurilor/eforturilor de transport a combustibilului și 

sustenabilitate. 

 

Administrația centrală din România trebuie să joace din nou un rol crucial în dezvoltarea 

strategică a aprovizionării municipale cu energie termică, la nivel național. Fiecare municipiu ar 

trebui să beneficieze de un concept de aprovizionare cu energie termică la nivel municipal, care să fie 

elaborat de administrația centrală, pentru a evita problemele legate de lipsa de familiarizare cu normele 

de achiziții și specificațiile tehnice ale fiecărei administrații locale. Odată elaborat, un astfel de concept 

de aprovizionare cu energie termică municipală ar trebui supus consensului politic local și asumat pe 

termen mediu-lung de către administrațiile locale, indiferent de orientările politice. Administrația 

centrală ar trebui să sprijine administrațiile locale prin intermediul garanțiilor suverane pentru finanțarea 

investițiilor și a altor măsuri de ajutor de stat aprobate pentru servicii de interes economic general. 

Administrația centrală ar trebui să sprijine în continuare administrația locală prin facilitarea accesului la 

subvenții, expertiză și finanțare. În consecință, aprovizionarea cu energie termică la nivelul 

municipalităților ar trebui să fie din nou o responsabilitate strategică majoră asumată de către 

administrația centrală și, prin urmare, coordonarea interministerială sub îndrumarea Primului 

ministru ar trebui restabilită. 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României este de părere că dezvoltarea sistemului de termoficare 

reprezintă o opțiune strategică pentru România, având în vedere că rezultă dintr-o utilizare 

eficientă a resurselor energetice primare. Modernizarea sectorului de termoficare are nevoie de 

investiții uriașe în infrastructură nouă pentru producția și distribuția de energie termică, ceea ce 

necesită un cadru legal și de reglementare suficient de previzibil și corect, aceasta reprezentând 

o condiție necesară pentru orice investitor. 

 


