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Termoelectrica S.A., principalul produc?tor de energie termic? ?i electric? în regim de cogenerare din ?ar? ?i
furnizor de energie termic? din mun. Chi?in?u, aniverseaz? în luna iunie curent 5 ani de activitate. Cu aceast?
ocazie a fost organizat? o conferin?? aniversar?, la care a participat Ministrul Economiei ?i Infrastructurii, Sergiu
Railean. În context, ministrul a mul?umit echipei Termoelectrica, pentru profesionalism ?i munca continu? pe care o
depun pentru ca fiecare locuin?? s? beneficieze de lumin? ?i c?ldur?.
„Într-un sector în care întreaga infrastructur? a fost mo?tenit? din perioada sovietic?, iar începând cu anii 90
investi?iile în sistem au lipsit pentru o lung? perioad?, în?elegem cu to?ii c? loc de mai bine exist?. În acela?i timp,
Termoelectrica are aprecierea consumatorilor finali ?i a Partenerilor de Dezvoltare, pentru progresul înregistrat în
revitalizarea serviciului public ?i industria aliment?rii centralizate cu energie termic?. Ne dorim un nou impuls
dezvolt?rii sectorului termoenergetic, astfel încât s? devenim mai competitivi din punct de vedere economic, mai
proteja?i social, mai durabili din perspectiva de mediu ?i mai eficien?i în asigurarea serviciilor calitative la pre?uri
cât mai avantajoase – consumatorilor”, a men?ionat ministrul.
În perioada 2015-2020, întreprinderea a reu?it s? modernizeze peste 130 km de conducte termice, s? instaleze
circa 500 Puncte Termice Individuale de ultim? genera?ie, s? reutileze cele mai importante Sta?ii de Pompare, dar
?i sursele de producere, cu utilaje moderne ?i eficiente energetic.
„Nivelul de mare responsabilitate, transparen??, dar ?i dorin?a de a deveni mai buni în ceea ce facem, au sporit
încrederea partenerilor strategici, ?i cel mai importat, ne-au ajutat s? câ?tig?m încrederea consumatorilor no?tri.
Aceste performan?e ne-au reu?it cu sus?inerea Ministerului Economiei ?i Infrastructurii ?i a tuturor partenerilor de
dezvoltare, în special a B?ncii Mondiale – anume cu suportul acestor institu?ii am reu?it s? ini?iem un proces amplu
de modernizare a infrastructurii de termoficare în mun. Chi?in?u”, a spus directorul general al Termoelectrica,
Veaceslav Eni.
În context, ministrul Economiei ?i Infrastructurii, Sergiu Railean, a mai efectuat o vizit? de lucru la un Punct Termic
Individual de ultima? genera?ie, ce asigur? alimentarea cu înc?lzire ?i ap? cald?; la Sta?ia de Pompare Nr.1. –
reconstruit? din temelie ?i dotat? cu echipamente de ultim? genera?ie, în cadrul Proiectului Îmbun?t??irea
Eficien?ei SACET I ?i la Centrala Electric? cu Termoficare Sursa I.
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