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SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI
privind Consiliul de Administraţie al S.C. MODERN CALOR S.A.

Botoşani

1. Introducere
Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016,
precum şi H.G.R. nr. 72212016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U.G. nr. 10912011.
Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă aşteptările Consiliului Local
al municipiului Botoşani, În calitate de Autoritate Publică Tutelară, În ceea ce priveşte
administrarea S.C. MODERN CALOR SA Botoşani pentru asigurarea serviciului public de
alimentare cu energie termică în sistem centralizat În municipiul Botoşani.
Rolul Scrisorii de aşteptări este acela de a reflecta viziunea şi performanţele aşteptate de
Autoritatea Publică Tutelară şi acţionari, din partea organelor de administrare şi conducere ale
Întreprinderii publice.
2. Prezentarea companiei
S.C. MODERN CALOR SA a fost înfiinţată în data de 07.05.2010 prin divizarea S.C.
TERMICA SA Botoşani dispusă prin Hotărârea A.GA nr. 4/15.03.2010. Compania a câştigat
licitaţia publică deschisă pentru preluarea delegării serviciului de alimentare centralizată cu
energie termică În municipiul Botoşani.
Contractul de delegare a gestiunii nr. 13256/2010 incheiat intre U.A.T. municipiul Botosani şi
S.C. Modern Calor SA a fost aprobat prin H.C.L. nr.153/2010. Durata contractului este de 25
ani.
Preluarea efectivă a operării SACET de către S.C. Modern Calor SA Botoşani s-a efectuat
În data de 1 octombrie 2010.
S.C. MODERN CALOR SA Botoşani este constituită legal ca societate comercială pe
acţiuni, unic acţionar fiind Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi funcţionează În baza
legislaţiei în vigoare şi a documentelor de constituire.
Datele de identificare ale Societăţii sunt:
• Adresa: str. Pacea nr.43, Botoşani
• Obiectul principal de activitate : Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de
energie termică, producerea şi comercializarea de energie electrică
• Statut juridic: Societate pe acţiuni

•
•
•
•

Acţionar

unic: Consiliul Local al Municipiului Botosani
Cod unic de Înregistrare: 26892574
Nr. de Înregistrare la Registrul Comerţului: J07/144/07.05.2010
Licenţe deţinute:
Licenţa

ANRE nr. 951/2010 pentru exploatarea comercială a capacităţi lor de
producere a energiei electrice şi termice În cogenerare - valabilă 25 ani
Licenţa ANRE nr. 1270/2013 pentru furnizarea de energie electrică - valabilă 5 (cinci)
ani
Licenţa ANRSC nr. 3374 / 2015 pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
termice În sistem centralizat - valabilă 5 (cinci) ani.
este 100% proprietatea

autorităţii

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, proprietatea municipiului
aflat În concesiunea şi operarea S.C. MODERN CALOR SA are ca şi componente:
• Sursa centralizată de producere a energiei electrice şi termice - CET ;
• Reţeaua de transport apă fierbinte;
• Punctele termice (substaţii) ;
• Reţelele de distribuţie energie termică.

Botoşani,

Sistemul de alimentare centralizata cu energie
publice locale a municipiului Botoşani.

termică

administraţiei

Sursa centralizată de producere a energiei electrice si termice a suferit modificări majore ca
urmare a modernizării realizate În perioada 2011 - 2014. finanţate prin POS Mediu - Axa 3 prin
proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru
perioada 2009 - 2028 În scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei
energetice", al cărui beneficiar este Municipiul Botosani.
În prezent, În structura CET sunt:
.
• 2 (două) instalaţii de cogenerare energie electrică şi termică de Înaltă eficienţă cu
motoare termice tip ,IMS 624 H02 - putere electrică instalată 4,4 MWe fiecare şi instalaţii
de recuperare a căldurii 3,4 Gcal / h fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale;
2 (două) cazane de apă fierbinte tip CAF 45Gcal / h fiecare, cu funcţionare pe gaze
naturale şi / sau păcură;
1 (un) cazan de abur saturat tip GX • 6000 existent pe amplasament anterior derulării
proiectului, integrat in schema noii centrale, cu funcţionare pe gaze naturale sau păcură.
Noua schemă de funcţionare permite producerea energiei electrice şi termice În cogenerare
În proportie de 100% În sezonul cald (mai - septembrie) prin funcţionarea unui motor termic
Încărcat funcţie de cererea de energie termică. În sezonul rece funcţionează pe lângă ambele
instalaţii de cogenerare cu motoare termice şi un cazan de apă fierbinte.
CET Botoşani utilizează drept combustibili gazele naturale şi păcura.
Reţelele de transport apă fierbinte - formează sistemul de conducte tur-retur care asigură
transportul energiei termice de la sursa de producere CET la punctele termice (PT) şi au ca
dispunere;
o magistrală, reprezentând 17% din total, alimentează 4 (patru) puncte termice situate În
zona industrială;
2 (două) magistrale, reprezentând 83% din total, alimentează 33 puncte termice situate În
zona urbană.
Reţelele de transport sunt integral modernizate, fiind alcătuite din conducte preizolate termic.
Reabilitarea reţelelor s-a realizat in perioada 2006 - 2012 din surse atrase prin programul
"Termoficare 2006 - 2015, căldură şi confort", cât şi prin POS Mediu· Axa 3.

În perioada 2011 - 2012, reţeaua de transport a fost extinsă cu aprox. 4 km ca urmare a
realizării de racorduri termice pentru branşarea la SACET a unui număr de 32 noi consumatori
(instituţii bugetare, agenţi economici). Investiţiile pentru extinderea reţelei de transport s-au
realizat din fonduri proprii ale operatorului S.C. MODERN CALOR SA

Punctele termice - reprezintă ansamblul de instalaţii prin intermediul cărora se transferă
energia termică conţinută În apa fierbinte din reţeaua de transport În agentul termic secundar
pentru Încălzire şi apă caldă de consum ce urmează a fi distribuit beneficiarilor serviciului public.
Din SACET Botoşani fac parte 37 puncte termice, capacitatea instalată a acestora fiind de
199,980 Gcallh.
Retelele de distribuţie ale agentului termic secundar - sunt constituite din ansamblul
conductelor prin care se transportă agentul termic pentru Încălzire şi apă caldă de consum de la
punctele termice la utilizatori.
Sistemul reţelelor de distribuţie, are o lungime totală a conductelor de cea. 206,6 km (58,492
km traseu).
In municipiul Botoşani sunt alimentat; cu Încălzire şi apă caldă de consum 3 (trei) categorii de
consumatori:
• Consumatori casnici (populaţie) care locuiesc În apartamentele situate În scările de bloc
conectate la reţelele de distribuţie din cele 37 ansambluri de locuinţe şi un număr de 14
locuinţe individuale (case) ;
• Consumatori noncasnici (agenţi economici, instituţii publice) cu sedii situate În scările de
bloc sau În imobile distincte conectate la reţelele de distribuţie;
• Consumatori noncasnici (agenţi economici, instituţii publice) conectaţi la reţeaua de
transport apă fierbinte, care au montate module termice individuale pentru preparare
agent termic pentru Încălzire şi apă caldă de consum.
În ce priveşte evoluţia numărului de apartamente branşate la SACET, aceasta a fost
constant descrescătoare, deconectările voluntare anterioare cât şi cele din perioada 2008 
2013 datorându-se În special nemulţumirii clienţilor privind calitatea parametrilor apei calde În
ansamblurile de locuinţe În care reţelele termice de distribuţie nu au fost modernizate,
neexistând sau nefiind funcţionale conductele de recirculare, precum şi dorintei de a-şi monta
surse individuale de căldură care să le permită costuri cu energia termică suportabile atunci
pentru bugetele personale.
Totodată, in ultima perioadă a existat şi tendinţa de reconectare la SACET a unui număr
redus de apartamente in zonele in care reţelele de distribuţie au fost modernizate.
Conform Legii nr. 325/2006 au fost identificate zonele unitare de Încălzire care sunt
constituite din arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ
teritoriale În interiorul căreia se poate promova o singură soluţie de Încălzire, respectiv soluţia
adoptată pentru reabilitarea şi eficientizarea SACET.
Luând În considerare criterii specifice au fost identificate 37 de zone unitare de Încălzire (din
cele 45 potenţiale), aprobarea acestora fiind consemnată prin H.C.L. nr. 299 din 29 iulie 2008.
3.

Legislaţia relevantă

În domeniul energiei electrice

şi

termice

Principalele acte normative care guvernează (direct sau indirect) activitatea de producere,
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, precum şi cea de producere şi
comercializare a energiei electrice sunt următoarele:
a) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
b) Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

c) H. G.R. nr. 24612006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice
d) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilltăţi publice
e) Legea nr. 32512006 a serviciului public de alimentare cu energie termică
Reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu
energie termică utilizată pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum, respectiv
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice In sistem centralizat, în condlţli
de eficienţă şi la standarde de calitate, În vederea utilizării optime a resurselor de energie şi cu
respectarea normelor de protecţie a mediului.
Serviciul de alimentare cu energie termică În sistem centralizat face parte din sfera serviciilor
comunitare de uti/ităli publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea transportul,
distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale
sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor adrnlnistraţlel publice locale sau
asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, In scopul asigurării energiei termice necesare
încălzirii şi preparăm apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social 
culturale şi operatori economici.
Principiile legii sunt următoarele:
• utilizarea eficientă a resurselor energetice;
• dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ - teritoriale:
• diminuarea impactului asupra mediului;
• promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de
energie;
• reglementarea şi transparenţa tarifelor şi preţurilor energiei termice;
• asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul de
alimentare cu energie termică;
• "un condornlniu - un sistem de Încălzire".
Obiectivele legii sunt următoarele:
• asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică;
• asigurarea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică;
• accesibilitatea preţurilor la consumatori;
• asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe
termen lung;
• asigurarea siguranţei în funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică:
• evidenţierea transparentă a costurilor în stabilirea preţului energiei termice.
Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică au, În principal, următoarele
obligaţii :
• să respecte prevederile licenţei, caietului de sarcini şi ale contractului de delegare a
gestiunii;
• să asigure continuitatea serviciului;
• să respecte indicatorii de performanţă, aprobaţi de autorttăţlle admlnlstraţiel publice
locale;
• să asigure transparenţă totală În ceea ce priveşte calcularea facturilor pentru serviciile
prestate ;să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent
fiecărei activităli prevăzute În licenţă, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de
autoritatea administraţiei publice locale;
•

să

solicite desfiinţarea construcţiilor şi a altor obiective amplasate ilegal în zona de
precum şi a celor care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de construcţiile
instalaţiile proprii aferente activităţilor prevăzute În licenţă;

protecţie,
şi

să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare
competente informaţii privind activităţile prevăzute În licenţă:
• să asigure securitatea serviciului public de alimentare cu energie termică şi a SACET ;
• să asigure accesul nediscriminatoriu la reţeaua termică pentru toţi utilizatorii solicitanti ;
• să ţină situaţii contabile separate pentru fiecare activitate reglementată specifică
serviciului, conform prevederilor legale;
• să asigure stocurile de combustibili şi piese de schimb, În aşa fel Încât să respecte
principiul continuităţii serviciului, În orice condiţii ;
• să elaboreze procedurilinstrucţiuni specifice activităţii proprii, În conformitate cu
prevederile legale.
t) O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localltăţilor urbane si rurale, aprobată prin Legea nr.
515/2002
g) O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 483 1 2006, cu modificările
şi completări le ulterioare
h) H.G.R. nr. 60212015 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006 - 2020, căldură şi
confort"
i) H.GR. nr. 88212004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie
termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate
j) H.G.R. nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada
2007 - 2020
k) H. GR. nr 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice
centralizate de alimentare cu căldură, modificată şi completată prin H.G.R. nr. 609/2007
1) H.GR. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie

•

termică utilă

m) H. GR. nr. 121512009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării
schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de Înaltă eficienţă pe baza cererii de
energie termică utilă, modificată şi completată prin H.G.R. nr. 494/2014
n) Ordinul Ministrului Administratiei şi Internelor nr. 112/2014 privind aprobarea Schemei de
ajutor de stat pentru compensarea pierderilor Înregistrate ca urmare a prestării serviciilor
de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi
furnizează energie termică.
o) H.GR. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii - cadru privind organizarea, derularea
şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utllltăţi publice,
criteriilor de selecţie - cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a
Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităji publice.
p) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetica
q) Contractul de delegare a gestiunii servioiutui public de producere, transport, distribuţie şi
furniza re a energiei termice produse În sistem centralizat În municipiul Botoşani nr.
1325612010
4. Rezumatul strategiei guvernamentale
Întreprinderea publică

şi

locale În domeniul in care

acţionează

a) Strategia guvernamentală - "Strategia energetică a României pentru perioada 2007 
2020" aprobată prin H.G.R. nr. 1069/2007
Direcţiile principale de acţiune ale strategiei energetice a României, convergente cu cele ale
politicii energetice a UE sunt:
• creşterea slquranţei În alimentarea cu energie atât din punct de vedere al mixului de

•

•

•

•
•
•

combustibili cât şi al infrastructurii de reţea;
gestionarea eficientă şi exploatarea raţională in condiţii de securitate a surselor
energetice primare epuizabile din România şi menţinerea la un nivel acceptabil (din punct
de vedere economic şi al securităţii), a importului de surse energetice primare
(dependenţă limitată/controlată) ;
creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul producere - transport - distribuţie - consum.
România nu işi mai poate permite să irosească energia in situaţia reducerii disponibilităţii
şi a creşterii costului surselor energetice. Eficienţa energetică este cea mai rentabilă
metodă de reducere a emisiilor, de îmbunătăţire a securităţii şi competitivităţii şi de
scădere a facturii serviciului energetic;
promovarea utilizarii surselor energetice regenerabile, in conformitate cu practicile din
UE, conform Planului Naţional de Acţiune in domeniul Resurselor Regenerabile de
Energie - PNAER, elaborat in anul 2010 ;
asigurarea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin atragerea de
capital privat şi a fondurilor puse la dispoziţie de UE ;
creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică;
realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră;

•
•

participarea proactivă la eforturile UE de formulare a unei strategii energetice pentru
Europa, cu urmărirea şi promovarea intereselor României;
susţinerea cercetării· dezvoltării in domeniul noilor tehnologii privind creşterea eficienţei
producţiei şi consumului de energie şi de protecţie a mediului, precum şi a învăţărnăntului
de specialitate.

Având in vedere obiectivele prioritare ale dezvoltării sectorului energetic din România
principale de acţiune, Strategia energetică a României urmăreşte:
• securitatea aprovizionării ;
• dezvoltarea durabilă;
• competitivitatea;
• protecţia mediului şi limitarea schimbărilor climatic.

şi

direcţiile

Obiective specifice energiei termice şi sistemelor centralizate de Încă/zire urbană
• stabilirea potenţialului de cogenerare (şi trigenerare) - industrial; - pentru încălzire; 
agricol (consum termic şi de frig) ;
• creşterea eficienţei sistemelor de încălzire centralizată şi menţinerea pe această bază a
consumului urban de energie termică;
• identificarea tuturor resurselor energetice şi primare locale din arealul de cogenerare
respectiv resurse energetice primare fosile şi resurse energetice regenerabile ;
• elaborarea strategiilor locale pentru implementarea (dezvoltarea) cogenerării in localităţile
sau zonele identificate ca având un potenţial de cogenerare ;
• elaborarea studiilor de fezabilitate pentru promovarea celor mai eficiente soluţii de
producere a energiei electrice şi termice in cogenerare şi pentru exploatarea intregului
potenţial de resurse regenerabile ;
• reducerea cheltuielilor pentru încălzire pentru consumatori; casnici, până la valoarea de
maxim 10% din venitul mediu brut pe locuitor;
• realizarea unor unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare cu
randamente de peste 80% corelat cu prevederile Directivei 2004/8/CE ;
• înlocuirea reţelelor de conducte pentru transportul agentului termic primar şi a reţelelor
uzate şi supradimensionate de distribuţie a energiei termice, precum şi reducerea

•

•

•
•

•

•
•

pierderilor tehnologice În reţele la valori sub 15% ;
retehnologizarea staţiilor şi substaţiilor termice prin echiparea acestora cu schimbătoare
de căldură de Înaltă eficienţă, pompe cu turaţie variabilă, automatizare completă şi
monitorizare de la distanţă;
implementarea sistemelor de măsuri şi control pe tot lanţul energetic, sursă - reţea 
consumator, pentru evidenţierea căt mai exactă a pierderilor aferente diverselor
subansamble energetice şi Întocmirea corectă a bllanţurilor energetice ;
reducerea sau eliminarea completă a unor reţele secundare de distribuţie prin instalarea
de substaţil sau module termice la nivel de imobil ;
Înlocuirea completă a reţelelor de distribuţie a energiei termice din interiorul imobilelor şi
adaptarea configuraţiei acestora necesităţilor pentru contorizarea individuală a
consumului de energie termică la nivel de apartament;
contorizarea tuturor consumatorilor individuali de energie termică atât în condominii cât şi
În locuinţe individuale, concomitent cu montarea robineţilor termostatici pe fiecare aparat
de încălzire şi a contoarelor pentru apa caldă de consum. Se va crea astfel posibilitatea
încheierii de contracte individuale pentru fiecare consumator casnic, cu facturare directă,
precum şi posibilitatea consumatorului de a-şi regla confortul termic în funcţie de
necesităţi şi de capacitatea de plată, iar operatorul serviciului de furnizare a energiei
termice va putea să restricţioneze furnizarea agentului termic doar la consumatorii care
nu respectă prevederile contractuale, fără a afecta calitatea serviciului furnizat celorlalţi
consumatori din condominiu ;
informarea şi orientarea (educarea) populaţiei privind necesitatea economisirii resurselor
energetice, protecţia mediului şi extinderea utilizării resurselor energetice regenerabile ;
extinderea şi implementarea programelor de utilizare a resurselor regenerabile şi a
producerii în cogenerare a energiei electrice şi termice, inclusiv în mediul rural.

b) Strategia locală - "Strategia locală de alimentare cu energie
Botoşani" aprobată prin H.C.L. nr. 352/2015

termică

la nivelul municipiului

Conformarea SACET cu toate angajamentele României incluse în planurile de implementare
pentru acquis-ul comunitar relevant se află în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice
locale.
Responsabilitatea pregătirii şi implementării strategiilor locale revine Consiliului Local.
Pregătirea strategiilor proprii trebuie să fie în conformitate cu toate angajamentele României
incluse În planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar, şi trebuie să încorporeze toate
principiile Strategiei naţionale.
Autoritatea administraţiei publice locale are responsabilitatea să determine şi să monitorizeze
ca toţi operatorii de servicii să se conformeze angajamentelor României incluse În planurile de
implementare pentru acquis-ul comunitar în timpul programat.
Principiile care stau la baza strategiei privind dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea
serviciului public de alimentare cu energie termică sunt următoarele:
• utilizarea eficientă a resurselor energetice;
• dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale;
• diminuarea impactului asupra mediului;
• promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de
energie;
• reglementarea şi transparenţa tarifelor şi preţurilor energiei termice;
• asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul
public de alimentare cu energie termică;

• "un condominiu - un sistem de încălzire".
Se au în vedere următoarele acţiuni generale:
• coordonarea iniţiativelor;
• promovarea dezvoltării integrate şi monitorizarea planurilor de implementare pe baza
participării tuturor părţilor implicate;
• asigurarea universalităţii, continuităţii, adaptabilităţii, trasparenţei şi accesului
nediscriminatoriu al populaţiei la serviciul public de interes vital (principiul serviciului
public).
Concluzii

•
•

•

•

•

•

•
•
•

SACET este modernizat într-o proporţie foarte consistentă, dar va trebui să facă faţă
provocărilor pe termen mediu şi lung;
Prin realizarea proiectului de investiţii "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice" s-au atins obiectivele de mediu
impuse operatorului privind încadrarea în emisiile de poluanţi ;
Operatorul S.C. MODERN CALOR SA Botoşani are o situaţie financiară stabilă, a
înregistrat profit în fiecare an fiscal şi nu are datorii la bugetul de stat, bugetul local şi
fondurile speciale;
Problema de fond a SACET o reprezintă cererea de energie termică utilă. Aceasta se
situează la un nivel redus faţă de dimensionarea proiectului şi performanţele tehnico
economice posibile de atins cu echipamentele şi instalaţiile actuale. În această situaţie de
piaţă locală a energiei termice, modernizarea SACET a fost benefică, rezultatele sunt
evidente, dar concluzia finală este că performanţa tehnico-economică a SACET nu poate
fi îmbunătăţită decât prin racordarea de noi consumatori, care să conducă la majorarea
cererii de energie termică utilă;
Solidaritatea socială este un obiectiv important întrucât un număr destul de mare de
familii care locuiesc În Botoşani au probleme cu plata facturilor la încălzire şi apă caldă de
consum din cauza veniturilor insuficiente. Serviciul public de alimentare cu energie
termică trebuie să aibă continuitate, universalitate, egalitate a tratamentului, să fie
transparent, să asigure adaptabilitate şi gestiune pe termen lung. În acest spirit, Consiliul
Local al Municipiului Botoşani în calitate de proprietar al SACET are datoria cel puţin
morală de a sprijini populaţia municipiului indiferent de statutul social. Subvenţia
reprezintă un aspect foarte important în mecanismul finanţării serviciului public şi o
măsură socială de sprijinire a populaţiei municipiului, nu neapărat a celei defavorizate;
Zonele unitare de încălzire sunt dezechilibrate din punct de vedere al cererii de energie
termică utilă din cauza debranşărilor. Înlocuirea reţelelor termice de distribuţie ce mai sunt
de realizat vizează cea. 13,5% din consumatorii casnici racordaţi În acest moment. Dat
tiind caracterul de universalitate al serviciului public ce are şi o importantă componentă
socială, corelată cu dezvoltarea durabilă a unităţii administrativ - teritoriale şi asigurarea
accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul public de
alimentare cu energie termică se consideră oportună păstrarea actualelor zone unitare
stabilite prin H.C.L. nr. 299 din 29 iulie 2008 ;
Pe teritoriul judeţului Botoşani nu au fost identificate resurse de combustibili fosili (gaze
naturale, gaze de şlst, tiţei, cărbune).
Potenţialul de producere a energiei regenerabile din zona municipiului este unul destul de
ridicat, mai ales pentru energia solară şi biomasă.
Măsuri legislative propuse la nivel local:
Iniţierea unei reglementări de completare a "Regulamentului serviciului public de

•

•

alimentare cu energie termică din municipiul Botoşani" aprobat prin H.C.L. nr. 5512008 cu
prevederi specifice la nivel local pentru distribuţia pe orizontală Şi repartitoarele de
costuri;
Introducerea tarifului binom la energia termică. cu referire la aprobarea componentelor
specifice acestuia, respectiv modul de facturare - încasare, obligaţiile operatorului etc.
Aprobarea de preţuri locale de facturare pentru populaţie sezoniere (vara - iarna)
Sunt tarifele aferente exclusiv populaţiei (consum casnic), diferenţa fiind acoperită prin
subvenţii de la bugetul local.
Obiectivele investiţionale analizate şi propuse:
1. Etapa a Il-a a proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice" ;
2. Instalarea în CET a unui nou cazan de abur saturat cu o capacitate de 6 t1h (n.r. obiectiv
realizat deja) ;

3. Instalarea de unităţi de recuperare a căldurii prin condensarea gazelor de ardere la
cazanele de apă fierbinte de 45 Gcall h ;
4. Atragerea de noi utilizatori racordaţi direct din reţeaua de transport prin intermediul
modulelor termice;
5. Utilizarea energiei solare ca sursă complementară de căldură în cadrul Centralei
Electrice de Termoficare ;
6. Instalarea de unităţi de microcogenerare În punctele termice;
7. Refacerea instalaţiilor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă
menajeră din condominii folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei pe
orizontală ;
8. Utilizarea biomasei pentru diversificarea surselor de combustibil şi producţie în
SACET
•

Obiectivele investiţionale prognozate au ca finalitate:
Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale;
Beneficii cuantificabile şi clare pentru contribuabili, costuri scăzute;
Atingerea unui nivel maxim de performanţă a SACET pe termen mediu;
Crearea condiţiilor de bază pentru investiţii minime pe termen lung;
Infrastructură locală performantă În domeniul energiei electrice şi termice.

5. Viziunea generală a Autorităţii Publice Tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele
întreprinderii publice, desprinsă din politica guvernamentală şi locală din domeniul
de activitate în care operează întreprinderea publică
Misiunea

Serviciile de utilităţi publice
următoarele particularităţi:
•
•
•
•
•
•
•
•

fac parte din sfera serviciilor publice de interes general

şi

au

au caracter economico - social;
răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;
au caracter tehnico - edilitar;
au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;
regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
presupun existenţa unei infrastructuri tehnico - edilitare adecvate;
aria de acoperire are dimensiuni locale (comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene) ;
sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale;

sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă;
pot fi furnizate I prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie În baza
reglementărilor de drept public, fie În baza reglementărilor de drept privat;
• sunt furnizate / prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte" ;
• recuperarea costurilor de exploata re ori de investiţii se face prin preturi, tarife sau taxe
speciale.
În ceea ce priveşte serviciul de alimentare cu energie termică În sistem centralizat. actul
normativ prin care se reglementează această activitate este Legea nr. 325/2006.
Serviciul de alimentare cu energie termică În sistem centralizat face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea activităţilor privind producerea, transportul,
distribuţia şi furnizarea energiei termice, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale
sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorltăţilor administraţie publice locale sau
asociaţii lor de dezvoltare comunitară, după caz, În scopul asigurării energiei termice necesare
Încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social 
culturale şi operatori economici.
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de
alimentare cu energie termică constituie obligalii ale autorităţilor administraţiei publice locale.
In 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;
c) aprobarea, În condiţiile legii, În termen de maximum 30 zile, a propunerilor privind nivelul
preţului local al energiei termice către utilizatori, Înaintate de către operatori;
d) aprobarea, În condiţiile legii, a preţului local pentru populaţie;
e) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare şi contorizare a SACET, care trebuie
să cuprindă atât surse de finanţare, cât şi termene de finaliza re, pe baza datelor furnizate
de operatori ;
f) asigurarea condiţiilor pentru Întocmirea studiilor privind evaluarea potenţialului local al
resurselor regenerabile de energie şi al studiilor de fezabilitate privind valorificarea
acestui potenţial;
g) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, În condiţiile
legii;
h) stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea
regională, aprobate prin hotărâre a consiliului local;
i) urmăreşte instituirea de către operator a zonelor de protecţie şi siguranţă a SACET, în
condiţiile legii ;
il urmăreşte elaborarea şi aprobarea programelor de contorizare la nivelul branşamentului
utilizatorilor racordaţt la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.
•
•

La nivel instituţional, producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice În
sistem centralizat se află sub jurisdicţia a 2 (două) autorităţi de reglementare la nivel naţional,
respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
- A.N.R.S.C. şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E.

Potrivit prevederilor legale şi în spiritul principiilor autonomiei locale şi al descentralizării
serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice locale au deplină competenţă,
responsabilitate şi libertate de decizie, În ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală, deci şi a serviciilor de încălzire urbană.

Până În momentul de faţă, rolul administraţiei locale din
Încălzirii populaţiei a fost decisiv. Fără subvenţiile acordate

Municipiul Botoşani În asigurarea
pe plan local pentru serviciul de
activitatea ar fi fost fără Îndoială

alimentare cu căldură şl cofinanţările pentru investiţii,
total.
Solidaritatea socială este un obiectiv important Întrucât un număr destul de mare de familii
care locuiesc În Botoşani au probleme cu plata facturilor la Încălzire şi apă caldă de consum din
cauza veniturilor insuficiente. Serviciul public de alimentare cu energie termică trebuie să aibă
continuitate, universalitate, egalitate a tratamentului. să fie transparent, să asigure adaptabilitate
şi gestiune pe termen lung. În acest spirit, Consiliul Local al Municipiului Botoşani În calitate de
proprietar al SACET are datoria cel puţin morală de a sprijini populaţia municipiului indiferent de
statutul social.
Desfiinţarea preţului naţional de referinţă (PNR) şi trecerea la preţuri locale dispusă prin O.G.
nr. 3612006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată
populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi
completări le ulterioare, a determinat la sfârşitul anului 2006 pentru consumatorii casnici din
municipiul Botoşani o creştere majoră a tarifului energiei termice.
Efortul financiar al administraţiei publice locale s-a concretizat În scăderea În ultimii 10
(zece) ani a nivelului tarifului plătit de populaţie de la 187,86 lei/Gcal În anul 2006 la164,00
lei/Gcal În anul 2016.
Subvenţia reprezintă un aspect foarte important În mecanismul finanţării serviciului public şi o
măsură socială de sprijinire a populaţiei municipiului, nu neapărat a celei defavorizate.
În conformitate cu prevederile legale există 2 (două) mecanisme de sprijin, respectiv
"subvenţia generalizată" ce se acordă de la bugetul local tuturor utilizatorilor sistemului
centralizat şi 'subvenţia socială" ce se acordă sub forma ajutoarelor pentru Încălzire de la
bugetul de stat categoriilor de populaţie care se Încadrează În criteriile stabilite În baza calculului
şi analizelor detaliate privind veniturile şi cheltuielile pe gospodărie.
"Subvenţia generalizată" se va reduce gradual, sumele rămase disponibile În bugetul local
fiind repartizate şi utilizate În principal pentru retehnologizarea, modernizarea şi eficientizarea
sistemului ce alimentare centralizată cu energie termică şi pentru asigurarea protecţiei sociale a
persoanelor defavorizate prin ajutoare pentru plata Încălzirii locuinţei pentru familiile şi
persoanele singure cu venituri reduse.
compromisă

Viziunea are ca principal obiectiv crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi
implementarea unui sistem de gestionare eficient din punct de vedere al eficienţei energetice,
economic şi protecţiei mediului, care să răspundă nevoilor colectivităţii locale şi să fie
complementar cu strategiile, planurile naţionale, regionale şi locale de dezvoltare economico 
socială şi de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Serviciile comunitare de ulilităţi publice contribuie la păstrarea coeztunll sociale deoarece
prestatii cu caracter social şi asigură punerea În practică a politicilor de asistenţă
hotărâte la nivel naţional sau local. Ele asigură strângerea legăturilor de solidaritate dintre
locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale şi menţinerea coeziunii În cadrul comunităţilor locale,
graţie calităţii bunurilor pe care le furnizează populaţiei şi În particular categoriilor defavorizate.
Autoritatea administraţiei publice locale va asigura punerea În practică a unei gestiuni
eficiente, performante şi durabile, orientată asupra rezultatelor, determinate de o evaluare
periodică şi publică a performanţelor operatorului bazată pe un sistem adecvat de informare şi
culegere de date privind serviciile furnizate 1 prestate şi nevoile populaţiei.
Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea 1 prestarea serviciului public şi pentru
Întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice
şi comerciale. Mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice
furnizează

fiecărui

serviciu sunt asigurate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorului, respectiv
ale Consiliului local..
Subvenţionarea serviciului de alimentare cu energie termică În sistem centralizat se
realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Operatorul serviciului Împreună cu autorităţile locale are obligaţia de a dezvolta şi moderniza
infrastructura tehnico - edilitară prin adaptarea la realităţile şi cerinţele actuale, cât şi prin
promovarea unor tehnici şi tehnologii compatibile cu condiţionalităţile impuse de protejarea
mediului Înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.

Raporturile dintre administratia publică locală şi operator
Din punct de vedere administrativ, serviciul public de alimentare cu energie termică În sistem
centralizat este de interes local având menirea satisfacerii cerinţelor comunităţii locale, fiind
organizat şi administrat În conformitate cu legislaţia În vigoare, conform următoarelor principii:
• Consiliul Local are În proprietate bunurile din domeniul public şi privat ale municipiului cu
care se operează În executarea serviciilor;
• Operatorul este licenţiat de către autorităţile de reglementare competente (A.N.R.S.C. şi
A.N.R.E.) ;
• Contractul de delegare a gestiunii serviciului public este monitorizat de către Consiliul
local ca parte contractantă şi de A.N.R.S.C. ;
• Preţurile şi tarifele serviciilor furnizatelprestate sunt stabilite, modificate şi ajustate
conform prevederilor legale, avizate de autoritatea de reglementare şi aprobate de către
autoritatea administraţiei publice locale;
• Autoritatea administraţiei publice locale monitorizează permanent modul de realizare a
indicatorilor de performanţă privind serviciul public la care s-a angajat operatorul, din
punct de vedere cantitativ şi calitativ;
• O eventuală hotărâre privind privatizarea şi alegerea metodei de privatizare aparţine
Consiliului Local.
Raporturile dintre operator şi utilizatori
Raporturile dintre operator şi utilizatorii serviciului public sunt raporturi juridice de natură
contractuală şi sunt supuse normelor de drept privat.
Operatorul serviciului public În raport cu utilizatorii trebuie să respecte În principal
următoarele obligaţii:

•

să

asigure funcţionarea principiului de neutralitate şi de non - discriminare În ceea ce
pe utilizatori, libertatea de opinie a acestora şi ansamblul libertăţilor publice;
să respecte drepturile şi obligaţiile legale ce le revin utilizatorilor ca beneficiari ai
furnizării/prestării serviciului;
să asigure furnizarea I prestarea serviciului public conform prevederilor contractuale şi cu
respectarea prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice În vigoare, cu Încadrarea În
valorile indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi;
să organizeze un mod de comunicare astfel Încât să asigure tuturor beneficiarilor
interesaţi o cunoaştere corespunzătoare a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin şi a
prestaţiilor pe care pot să le obţină, prin implementarea unei politici de informare
adecvate;
indiferent de forma de gestiune, operatorul va organiza un mod de tratare a petiţiilor
utilizatorilor prin soluţionarea rapidă a problemelor ridicate şi remedierea acestora În
profunzimea cauzelor;
să servească utilizatorii din aria de acoperire, În condiliile programelor de reabilitare,
extindere şi modernizare aprobate;
priveşte

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii apărute
În functionarea sistemelor centralizat şi să limiteze durata intervenţiilor;
să asigure montarea, functionarea şi verificarea metrologică a echipamentelor de
măsurare a consumului la branşamentul utilizatorului, În conformitate cu normele tehnice
În vigoare;
să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din
culpă, inclusiv pentru restrictiile impuse deţlnătorilor de terenuri În perimetrul zonelor de
protectie instituite, conform prevederilor legale;
să plătească despăgubiri pentru Întreruperea nejustificată a furnizării / prestării serviciilor
şi să acorde bomflcaţli utilizatorilor În cazul furnizării / prestării serviciilor sub parametrii
de calitate şi cantitate prevăzuţi În contractele de furnizare / presta re ;
operatorul este În drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către
utilizatori, fără plata vreunei penalizări, potrivit prevederilor legale.

Obiective strategice generale
• Creşterea eficienţei economice
- obţinerea de profit;
• optimizarea costurilor de operare;
- politică tarifară echilibrată
• Creşterea calităţii serviciilor
- asigurarea continuităţii serviciilor;
- furnizare încălzire şi apă caldă de consum conform cerinţelor consumatorilor;
- optimizarea parametrilor tehnici de funcţionare şi furnizare ;
- realizarea de economii de energie la consumatori.
• Creşterea pieţei
- creşterea calităţii serviciului;
- reducere costuri şi preţuri competitive;
- politica de marketing ;
- promovare.
• Orientare către client
- informarea şi instruirea c1ienţior existenţi şi a celor potenţiali ;
- educarea clienţilor cu privire la gestiunea consumurilor energetice;
- acordarea de consultanţă specifică;
- transparenţă, corectitudine, promptitudine În relaţia cu clientul;
- servicii personalizate.
Un obiectiv important al strategiei privind dezvoltarea serviciului public îl constituie educarea
şi conştientizarea publicului consumator.
ln acest sens se vor elabora strategii de lucru cu publicul, care să aibă o bază psihologică
capabilă să determine schimbări pe termen lung ale comportamentului cotidian.
Se au În vedere două tipuri de strategii :
a) strategii cu orientare comportamentală, cu impact direct asupra comportamentului bazate
pe răspunsuri şi stimulente ;
b) strategii cognitive, care au ca obiectiv obtinerea, prin gândire şi cunoaştere, a unor
modificări de atitudine şi comportament al consumatorului, bazate pe informare (tehnica
"din uşă În uşă"), Învăţarea de la modele;
• Creşterea competenţei profesionale
- dimensionarea corectă, informarea permanent şi motivarea corespunzătoare a
personalului;
- creşterea gradului de professionalism prin instruirea permanent a personalului;

- infuzie de personal tânăr, cu pregătire corespunzătoare;
- crearea unui mediu favorabil pregătirii profesionale şi motivarea personalului În
această direcţie.

•

6.

Grija faţă de mediu
- gestionarea eficientă a deşeurilor ;
- gestionarea rationala a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelorcu impact negativ asupra mediului.

Menţiunea

privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele
categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol
reglementat sau serviciu public

Societăţii S.C. MODERN CALOR SA Botoşani i-a fost încredinţat serviciul public de
alimentare cu energie termică in sistem centralizat in municipiul Botoşani. fncredinţarea s-a
realizat prin contract de delegare a gestiunii serviciului public. Astfel, Societatea se încadrează
În categoria intreprinderilor publice care prestează Serviciu Public de Interes General (SIEG).

7. Clarificarea obiectul obligaţiei de serviciu public şi angajamentul Autorităţii Publice
Tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensaţlilor corespunzătoare sau
de plată a obligaţiei
Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1121/01.07. 2014
s-a aprobat Schema de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care
prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice in sistem centralizat către populaţie.
Acesta cuprinde condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, in perioada
2014- 2019, a costurilor inregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării
serviciului public de alimentare cu energie termică În sistem centralizat, conform O.G. nr.
36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Compensarea acordată de la bugetul local nu depăşeşte costurile aferente serviciului de
interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice prin
sisteme centralizate către populaţie. Veniturile din prestarea serviciilor publice reprezentate de
livrarea energiei termice la preţuriltarife reglementate către consumatori sunt mai mici decât
costurile pe care le implică aceste activităţi, astfel Încât se inregistrează pierderi din prestarea
serviciului public.
Ajutoarele de stat acordate conform schemei au ca scop asigurarea continuităţii serviciilor de
alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem centralizat, in condiţii de eficienţă şi
siguranţă, prin compensarea costurilor generate de obligaţia de prestare a acestor servicii
publice.
Ajutorul de stat este acordat de la bugetul local În condiţiile În care preţul local al energiei
termice facturate populaţiei mai mic decât preţul de productie, transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice.
Operatorii economici beneficiari ai schemei de sprijin au obligaţia de a vinde agentul termic
către consumatori (populaţie) la preţul local al energiei termice facturate populatiei, stabilit prin
hotărâre a consiliului local, ţinând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor, de regulă,
mai mic decât tariful reglementat de autoritatea competentă.
Măsurile de ajutor de stat constau În :

a) alocarea din bugetul local a unor sume pentru acoperirea integrală a diferentei dintre
pretul de producere, transport, distributie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi
preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanta
Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu
modificările şi completă riie ulterioare;
b) alocarea de la bugetul local a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de
prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice
pentru populatie În sistem centralizat şi neacceptate În preţ/tarif, conform art. 52 din Ordonanta
Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48312006, cu
modificările şi completările ulterioare. Acesta se acordă numai operatorilor economici din
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale care asigură serviciul de alimentare cu
energie termică a populatiei În sistem centralizat şi are in vedere acoperirea tuturor costurilor
generate de prestarea serviciului de interes economic general, caz în care se află întreprinderea
publică S.C. MODERN CALOR SA Botoşani.
8.

Aşteptări

în ceea ce

aplicabilă întreprinderii

priveşte

politica de

dividendelvărsăminte

din profitul net

publice

Actul normativ care reglementează modul de stabilire a dividendelor în cazul întreprinderilor
publice este O.G. nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, profitul net contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe
următoarele destinaţii :
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi ;
d) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a alltor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
e) alte repartizări prevăzute de lege;
f) participarea salariaţilor la profit În limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul;
g) minimum 50% vărsăminte la bugetul local (dividende) ;
h) profitul nerepartizat pe destinaţiile anterioare se repartizează la alte rezerve şi constituie
sursă proprie de finanţare.
9.

Aşteptări

privind politica de investitii

aplicabilă întreprinderii

publice

Programul anual şi multianual de investiţii va fi înaintat de Consiliul de Administraţie spre
aprobare către Adunarea Generală a Acţionarilor şi Autoritatea Publică Tutelară, odată cu
proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli.
10.Dezideratele Autorltăţll Publice Tutelare şi ale actionarilor, după caz, cu privire la
comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice
Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale Societăţii şi Autoritatea
Publică Tutelară şi acţionari se va realiza conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu
modificările şi completări le ulterioare şi H.G.R. nr. 722/2016. in caz de deviere de la indicatorii
de performanţă stabiliţi ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceştia din urmă
au obligaţia de a notifica, În scris, Autoritatea Publică Tutelară şi acţionarii, cu privire la cauzele
care au determinat devierea, precum şi impactul asupra indicatorilor de performanţă. Notificarea

administratorilor trebuie transmisă În cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care a stat la baza
devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.
11. Aşteptări privind calitatea
Întreprinderea publică

şi

siguranţa

produselor

şi

serviciilor prestate de

Cerinţele

minime de calitate şi siguranţă sunt stipulate În "Regulamentul serviciului public de
alimentare cu energie termică din municipiul Botoşani" aprobat prin H.C.L. nr. 55/2008, modificat
şi completat prin H.C.L. nr. 499/2008 şi H.C.L. nr. 41/2010 şi În "Caietul de sarcini pentru
prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică În sistem centralizat - producere,
transport, distribuţie şi furnizare - În municipiul Botoşani" aprobat prin H.C.L. nr. 44/2010.
12.Aşteptări

În domeniul eticii,

integrităţii şi guvernanţei corporative

In materia eticii, integrităţii şi a guvernanţei corporative, administratorii au următoarele
competenţe şi obligaţii:

-

de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât
şi de angajaţii Societăţii;
de denunţare a conflictelor de interese, definite conform legislaţiei În vigoare şi conform
reglementărilor interne al Societăţii ;
de tratare cu discreţie a informaţiilor cu caracter confidenţial, astel Încât Societatea,
Autoritatea Publică Tutelară şi acţionarii să nu fie prejudiciaţi ca urmare a
comportamentului neprofesionist şi indiscret al administratorului/administratorilor.

In cazul Începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracţiunile
prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul
acestuia se va suspenda de drept, la data Începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte
notificări.

13. Evaluarea de către Autoritatea Publică Tutelară a mediului de afaceri În care
operează Întreprinderea publică, a riscurilor la care aceasta este expusă
Evolutia pietei la principalele produse
Nr
eri

Activitate, produs, serviciu

1.

2.
3.

Apă

Energie electrică
fierbinte (pentru termoficare
urbană)
Abur industrial

Evolutia pietei
(J, t, =)
Intern
Extern

Gradul de acoperire al cererii
interne (%)
Perspectivă
Actual
100
100

t

i

i

X

100

100

X

X

X

X

Principalii clienti pentru produsele societătii
Nr
Categorie client
cri
1.
Energie electrică livrată În SEN si alti clienti
Asociaţii proprietari (populaţie) - energie termică, include
2.
subventia pentru diferenta de pret

% in Cifra de
afaceri

48
45

Institutii publice,

3.

unltă]!

bugetare

şi

agenti economici- energie

TOTAL

100

Principalii concurenti
Nr
Produsul sau grupa de produse
crt
(servicii)
Operator unic al SACET

1.

Energie

2.
.1

7

termică

t--

electrică produsă şi

comercializată

Concurentul
Intern
Furnizorii de surse
individuale .)
Producători cu
costuri mai reduse

..

)

Extern

X
Furnizori cu
activitate de import

..

)

Piaţă locală

..1 Piaţă najională

În cazul energiei termice nu pe o piaţă concurenţială propriu zisă. Concurenţa nu este
pe acelaşi produs cerut de piaţă, ea se rezumă la alegerea de către beneficiari a
celei mai bune "oferte de asigurare a confortului termic pe termen mediu şi lung".
SACET livrează energie termică, iar furnizorii de soluţii individuale livrează echipamente.
Concurenţa este la nivelul determinării consumatorului de a alege o solutie sau cealaltă
funcţie de avantajele colaterale pe care acesta le consideră necesare şi nu la calitatea
produsului "energie termică" care este aceeaşi În ambele situatii.
directă şi axată

fn cazul energiei electrice disponibile pentru livrare, aceasta este vândută În totalitate pe
Conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, În cazul
În care ANRE nu dispune încheierea de contracte reglementate cu furnizorii consumatorilor
captivi, producătorii sunt obligaţi să oferteze întreaga disponibilă pe bursa de energie, situaţie În
care se află S.C. MODERN CALOR SA Botoşani.
piaţa concurenţială.

Priorităţile SACET

I
II
III
IV

V

identificate pe baza analizei SWOT
Dezvoltarea SACET

Creşterea gradului de Încasare a veniturilor

Reducerea cheltuielilor de operare până la un nivel optim si sustenabil
Dezvoltarea orientării către client şi creşterea calitătii serviciului
lmbunătătirea perceptiei colective asupra serviciului public

Analiza SWOT a SACET din municipiul
:i functionare

Piata

I

Stabilă

În acest moment

I

Produsul

I

Relativ simplu de realizat

I

Clientii

Functionare

Cerc sigur de clienţi

Bazată

pe

tradiţie

Tehnologie

Echipamente noi
Durată de viaţă lungă a
utilajelor şi echipamentelor

Organizatie

Proprietarul SACET este
autoritatea administraţiei
ublice locale

Finante

Cea mai mare parte a
veniturilor este sigură şi
planificabilă

Personal instruit şi cu

Personal

experienţă

Rezerve interne

Botoşani

Preţul

Imagine

nefavorabilă

surselor
individuale

Poate fi

Creşterea exigenţelor

de cost

Concurenţa

Binecunoscută
ăstrată

Comoditate datorată calităţii
de o erator unic al SACET

de

Apreciere subiectivă a calităţii

rotec ie a mediului
a

Societăţii

Devine monotonă şi mecanică

de muncă vie
Alocarea pe termen mediu de
fonduri importante pentru
reparatii
Activitatea implică dispersarea
În spaţiu pe teritoriul
municipiului

Se extinde

I Serviciu

reţeaua socială

public de interes general

ncasare dificilă greu de
sancţionat În cazul
ersoanelor fizice
Schimbare de politică
generală În sectorul energiei
termice
Element de risc

Cotă importantă

Capital imobilizat mare
Probleme periodice cu
Iichidităţile

Subinstruire locală
Lipsa unui sistem de motivare

Este posibilă obţinerea În
totalitate a informaţiilor
Relaţia

Modernizări

cu clientul poate fi
sunt
date

Îmbunătăţită, posibilităţile

Sprijinul proprietarului
bune de atragere de
capital

Posibilităţi

Disponibilităţi

pe

piaţa forţei

de

muncă

Posibiiităti

bune de instruire

costisitoare

Alocări

reduse de la bugetul
local pentru investiţii În
SACET

Creşterea creanţelor
populaţiei

Solvabilitate incertă a
persoanelor fizice
Creşterea preţului

combustibilului
medie ridicată,
pensionarea personalului cu
Vârstă

exoerientă

14.Aşteptări

privind cheltuielile de capital

şi

reducerea costurilor

Cheltuielile de capital (cheltuielile de achiziţionare a imobilizărilor de dezvoltare şi
modernizare a acestora) vor fi acoperite din surse proprii (amortizare, rezerve create cu această
destinaţie după repartizarea profitului conform legii) şi surse atrase (majorarea capitalului social,
aport de capital din partea acţionarului, finanţări nerambursabile, credite etc.)
Investiţiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri, astfel:
Investiţii de menţinere a capacităţii de producţie;
Investiţii de creştere a capacităţii de producţie;
Investiţii de ameliorare (Îmbunătăţire) a activităţii de producţie;
Investiţii de diversificare a activităţii.
Principiile de bază În promovarea şi realizarea investiţiilor vor fi următoarele:
Oportunitatea
Eficienţă

Economicitatea
Eficacitatea
În vederea promovării şi realizării investiţiilor se vor respecta prevederile legale cu privire la
conţinutul documentaţiilor tehnico - economice, cu privire la contractarea, urmărirea, recepţia,
autorizarea şi punerea În funcţiune a acestora.
Aprobarea cheltuielilor de capital este de competenţa acţionarului.
Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual, Autorităţii
publice tutelare şi acţionarilor programul de dezvoltare şi de investiţii necesar Îndeplinirii
obiectivelor strategice ale companiei. Cheltuielile de capital propuse prin programul de
dezvoltare şi de investiţii trebuie să fie În corelare directă cu obiectivele strategice ale
companiei. Administratorii pot aproba, În limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de
Adunarea Generală a Acţionarilor, modificări În structura acestuia, În limita competenţelor pentru
care a primit mandat.
Consiliul de Administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la
minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile şi
majorările de Întârziere În sarcina Societăţii, să urmărească Încasarea la termen a creanţelor şi
să dispună toate măsurile de recuperare a acestora În termenul legal de prescripţie
De asemenea, Societatea trebuie să-şi achite, cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale, bugetul local şi fondurile speciale.
Angajarea oricărei cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienţei, eficacităţii şi
economicităţii.

14. Intenţiile legislative şi de reglementare cu privire la domeniul În care
activitatea Întreprinderea publică

îşi desfăşoară

Se află În curs de legiferare În Parlamentul României, modificarea Legii nr. 325/2006 a
serviciului public de alimentare cu energie termică.
Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este desemnat ca autoritate
responsabilă cu coordonarea, controlul şi monitorizarea serviciului de alimentare cu
energie termica a populaţiei;
• Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să asigure parametrii optimi privind
funcţionarea retelelor de transport şi distribuţie şi fondurile necesare pentru asigurarea

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

serviciului public de Încălzire şi răcire, conform obligaţiilor contractuale cu producătorii
şi/sau furnizorii de agent termic, după caz;
Producătorii/furnizorii agentului termic au obligaţia să asigure furnizarea agentului termic
conform contractelor Încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale;
Se interzice sistarea furnizării de agent termic primar În perioada sezonului rece, definită
conform prevederilor legale, de către producătorii şi/sau furnizorii de agent termic primar,
sistarea alimentării cu energie primară a acestora de către producătorii/furnizorii de
energie primară, precum gaze naturale, păcură, cărbune, etc, În alte condiţii decât cele
stabilite prin normele metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiiităţi Publice şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei;
ASigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor şi producătorilor de energie termică
la reţelele termice şi la serviciul public de alimentare cu energie termică;
Protejarea investiţiilor În sistemul de alimentare cu energie termica realizate de către
autorităţile administraţiei publice locale sau alţi investitori;
Utilizarea şi montarea unor instalaţii şi echipamente a căror performante să asigure şi să
garanteze gradul de siguranţă impus de legislaţia În vigoare pentru infrastructură şi
pentru sănătatea populaţiei;
Asigurarea unui cadru concurenţial pentru toţi producătorii de energie termică;
Racordarea la reţelele de transport sau de distribuţie a energiei termice care aparţin
proprietăţii publice sau private a unităţilor administrativ -teritoriale este liberă pentru orice
producător de energie termică. Procedura de racordare va fi elaborată de către
autoritatea de reglementare competentă ;
Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară pot
decide să suporte În tot sau În parte costurile de racordare a consumatorilor şi/sau a
producătorilor, În funcţie de interesul comunităţii, cu respectarea prevederilor legale şi a
condiţiilor de acordare a ajutorului de stat;
În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic
comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a sistemelor tehnice de stabilire a
consumurilor individuale de energie termică şi stabilirea unei metodologii de repartizare a
costurilor, aprobată În adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, În baza
metodologiei-cadru elaborate de către autoritatea de reglementare competentă ;
Majorarea nivelului cotei de profit maxime acceptate În structura preţurilor locale;
Condiţii foarte severe şi restrictive privind deconectarea unui consumator de energie
termică dintr -un condominiu.

PREŞEDINTE

DE SEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ.

Secretar, IoaniAnJtu
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