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I.1. CADRUL INSTITUŢIONAL 
 
Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 109 /30.11.2011 privind 
guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 
14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 /12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Conform Art. 30. - (1) din O.U.G. nr. 109 / 30.11.2011, „în termen de 90 de zile de la datanumirii sale, 
consiliul de administraţie/ supraveghere elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre 
aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru 
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite încontractele de mandat”. 
 
S.C ENERGOTERM S.A. Tulcea  se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, fiind o societate 
comercială pe acţiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile 
comerciale. 
 
I.2. CADRUL LEGAL 
LEGISLATIA SPECIALA APLICABILA ÎN CEEA CE  PRIVESTE OBIECTUL PRINCIPAL DE 
ACTIVITATE 

  1. ENERGIE TERMICA   

a. OUG 81/2003 privind modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru 
incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si 
gazelor naturale pentru populatie precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare; 

b. HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si 
agenti economici; 

c. HG 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice; 
d. Legea 199 din 13 noiembrie 2000 (actualizata si republicata in 27 noiembrie 2006) privind 

utilizarea eficienta a energiei; 
 

e. OUG 109 /30.11.2011

2. LEGISLATIE PRIMARA SI SECUNDARA 

 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice 

a. Legea 51/2006 actualizata, a serviciilor comunitare de utilitati publice;  
b. Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica; 
c. Legea 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; 
d. Hotararea de Guvern 1588/2007 privind aplicarea Legii 230/2007; 
e. OUG.70/2011
f. 

 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece; 
HG 920/2011

3. LEGISLATIE A.N.R.S.C. 

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr.70/2011; 

a. Ordin 259/2004 actualizat, privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de 
repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu; 

b. Ordin 659/2005 privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu; 

http://www.rambuzau.ro/media/legi/oug_81_2003.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/hg_348_1993.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/hg_425_1994.doc�
http://www.rambuzau.ro/files/legea_199_2000_act.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/legea51-2006actualizata.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/legea325-2006.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/legea230-2007.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/hg1588-2007.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/ordin259-2004actualizat.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/ordin659-2005.doc�


2 | P a g e  
 

c. Ordin 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu 
energie termica; 

d. Ordin 376/2008 privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu; 

e. Ordin 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice; 
f. Ordin 343/2010  privind repartizarea consumurilor de Energie Termica in condominiile cu 

repartitoare; 
 

4. LEGISLATIE LOCALA  

a. HCL 4/2010 pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica 
al municipiului Tulcea; 

b. HCL 179/2010

c. 

 privind aprobarea prețurilor locale pentru energia termică produsă, pe bază de gaze 
naturale și distribuită de S.C.Energoterm SA Tulcea; 
HCL 88/2010

d. 

 privind aprobarea trecerii la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii 
energiei termice furnizata populației în municipiul Tulcea, Convenției – cadru de facturare 
individuală a consumurilor de energie termică și acordarea unor amânări la plata a majorărilor de 
întârziere Asociațiilor de Proprietari; 
HCL 60/2011

e. 
 privind stabilirea stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Tulcea; 

HCL 137/2011 

f. 

privind aprobare Regulament privind procedura de debranșare de la sistemul 
centralizat de încălzire în municipiul Tulcea.  
HCL 38/26.03.2015

II PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA 

 privind preluarea in concesiune prin contract de delegare a gestiunii bunurilor 
ce alcatuiesc sistemul public de termoficare, proprietatea municipiului Tulcea, aflate in 
administrarea S.C. Veolia Energie Romania (fosta Dalkia) 

 1. DATE GENERALE 
S.C. ENERGOTERM S.A. are sediul în municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 73 şi este înscrisă la 

Registrul Comerţului sub nr. J36/384/2005.  
Societatea a fost înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Servicii Termice Tulcea la data de 1 iulie 

2005, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 144 din 26.05.2005 şi are ca acţionar unic Consiliul 
Local Tulcea. Bunurile ce alcătuiesc sistemul public de termoficare, proprietate a municipiului Tulcea, 
aflate în administrarea Direcţiei Servicii Termice, au fost preluate de către S.C. Energoterm S.A., prin 
contractul de delegare a gestiunii prin concesiune. 

Obiectul principal de activitate al S.C. Energoterm S.A. se încadrează în categoria D a codurilor 
CAEN – Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, 
respectiv subcategoria 35.30 Furnizare de abur şi aer condiţionat. 

Activitatea desfăşurată de societate se realizează printr-un sistem centralizat de încălzire care 
cuprinde un cazan de apă fierbinte (ce utilizează combustibil gaz natural), având capacitatea de 50 Gcal/h, 
reţele de transport, 13 puncte termice, 58 de module de incalzire si preparare apa calda menajera, reţele de 
distribuţie şi un sistem de încălzire format din şase centrale de cvartal, ce funcţionează pe bază de  
combustibil gaz natural. 

A. Cazan 50 Gcal/h 
Cazanul  se compune din: 
 Instalaţie de ardere echipată cu 6 arzătoare tip AG1150 cu emisii reduse de NOx

 Instalaţie de circulaţie a agentului termic ce cuprinde: 2 pompe de circulaţie a agentului termic tip 
Wilo, 2 pompe de alimentare apă de adaos; 

, 6 ventilatoare de 
aer, instalaţie de aprindere; 

http://www.rambuzau.ro/media/legi/ordin91-2007.doc�
http://www.rambuzau.ro/media/legi/ordin376-2008.doc�
http://www.anrsc.ro/index/realizari_legislative/ORD%20483.pdf�
http://www.anrsc.ro/documents/directia_tehnica_licente/Alte%20documente/Detalii%20Ordin%20343.pdf�
http://www.primariabuzau.ro/UserFiles/File/hot_2007/RAM/HCL_225_2007.htm�
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 Instalaţie de automatizare care asigură: reglarea combustiei şi a sarcinii termice, măsurarea 
parametrilor cazanului, protecţii, semnalizare acustică si optice. 

Caracteristicile tehnice funcţionale ale cazanului sunt : 
 debit caloric la sarcină nominală ……................................50 Gcal/h ; 
 debit caloric la sarcină minimă reglată ……...................12,5 Gcal/h ; 
 debit caloric la sarcină minimă de durată ….....................7,0 Gcal/h ; 
 debit constant de apă circulat prin cazan ……...............402,8 Kg/s ; 
 presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (maximă)…...1,2 MPa ; 
 presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (minimă)…..0,35 MPa; 
 presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (de lucru)….0,84÷0,86Mpa ; 
 creşterea temperaturii apei în cazan, la sarcină nominală…35o

 randamentul la sarcină nominală …………………............91 % ; 
C ; 

 
B. Reţele primare de transport energie termică 
Reţeaua primară de termoficare transportă apa fierbinte pe o lungime de 11,6 km având conducte 

din oţel cu diametre cuprinse între 150mm-800mm, montate parţial suprateran şi parţial subteran în canale 
din beton. 
 Izolaţia termică a reţelelor este de tip înfăşurare cu saltele din vată minerală având grosimi 
cuprinse între 50-100 mm pentru conducte amplasate suprateran, protejate cu tablă zincată şi grosimi 
cuprinse între 40-80 mm pentru conductele amplasate subteran, protejate cu carton bituminat. 
 Intre anii 2005 si 2011 au fost inlocuite 70% din conductele de otel, izolate clasic, cu teava de otel 
preizolata, in vederea reducerii pierderilor de apa si energie termica.  
 

C. Staţie intermediară de repompare (S.I.P.) 
Prin intermediul staţiei de repompare presiunea agentului termic primar este ridicată la 30 mCA. 

De aici, prin reţelele de transport, agentul termic este distribuit punctelor termice si modulelor termice din 
cartierele de locuinţe ale municipiului Tulcea. 
 Staţia de repompare compenseaza pierderile de presiune peste limitele admise în zonele inalte ale 
orasului, asigurând un regim hidraulic corespunzător tuturor consumatorilor racordaţi la sistemul 
centralizat de încălzire. 
 

D.  Puncte termice si module termice 
Punctele termice desfăşoară activitatea de furnizare a energiei termice şi preparare a apei calde 

menajere în cadrul secţiei Termoficare. 
 În fiecare punct termic sunt instalate 3 grupuri de pompare, echipate cu pompe tip Grundfos, 
având urmatoarele caracteristici: debitul între 19,7 m3/h şi 160 m3

 Modulele de încălzire şi preparare apă caldă menajeră, seria P-H/DHW-SCHMIDT, sunt compacte 
şi complet automatizate având performanţe ridicate şi asigurând o economie de energie considerabilă. 
Modulul asigură producerea agentului termic pentru încălzire într-un schimbător cu plăci şi prepararea 
apei calde menajere într-un al doilea schimbător legat, în schemă în paralel, fără acumulare. 

/h, înălţimea de pompare cuprinsă între 
9,5 m.c.a. şi 20 m.c.a. şi motoare electrice cu puteri cuprinse între 1,1 kW şi 7,5 Kw, destinate circulaţiei 
agentului termic secundar. Pentru prepararea agentului termic secundar în fiecare punct termic sunt 
instalate 2 schimbãtoare de cãldurã tip Alfa Laval cu putere termică între 1,5 şi 2 Gcal/h. Apa caldã 
menajerã se preparã cu ajutorul a 2 schimbãtoare de căldură tip Schmidt Sigma 37- NCL.  

 Funcţionarea modulului este complet automatizată şi nu necesită intervenţia operatorului. 
Temperatura de livrare a agentului termic pentru încălzire este controlată automat corespunzător unei 
curbe de reglaj funcţie de temperatura exterioară. Temperatura apei calde menajere este menţinută 
permanent la valoarea reglată. Până în prezent au fost montate 75 module de încălzire şi preparare apă 
caldă menajeră. 
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E. Reţele de distributie energie termică 
Reţeaua secundare de termoficare transportă apa calda pe o lungime de 27,6 km având conducte 

din oţel cu diametre cuprinse între 50 mm – 250 mm, montate  subteran în canale din beton. Izolaţia 
termică a reţelelor este de tip înfăşurare cu saltele din vată minerală  protejate cu carton bituminat. 
 Intre anii 2005 si 2015 au fost inlocuite 80% din conductele de otel, izolate clasic, cu teava de otel 
preizolata in vederea reducerii pierderilor de apa si energie termica.  

 
F. Centrale termice de cvartal 
Centralele termice de cvartal au fost puse in functiune in perioada 1999 – 2008.   

 Funcţionarea centralelor termice de cvartal are la bază producerea agentului termic in cazane 
proprii echipate cu arzătoare ce funcţionează pe bază de  combustibil gazos. In functie de numarul de 
consumatori racordati in fiecare centrala sunt 2, 3 sau 4 cazane, cu capacitati cuprinse intre 0,4 si 2 
Gcal/h. 
Funcţionarea centralelor este complet automatizată, fiecare cazan avand un tablou propriu de automatizare 
care asigura functionarea in siguranta a acestuia. Temperatura de livrare a agentului termic pentru 
încălzire este controlată automat corespunzător unei curbe de reglaj funcţie de temperatura exterioară. 
Temperatura apei calde menajere este menţinută permanent la valoarea reglată. 
 

 G. Prin Hotararea Consiliului Local nr.38/26.03.2015 privind preluarea in concesiune prin 
contract de delegare a gestiunii bunurilor ce alcatuiesc sistemul public de termoficare, proprietatea 
municipiului Tulcea, aflate in administrarea S.C. Veolia Energie Romania (fosta Dalkia), au fost aprobate 
Organigrama si Statul de functiuni prin care s-a suplimentat numarul de personal astfel incat sa se asigure 
functionarea centralelor termice care fac obiectul preluarii a 14 centrale termice. 
 
 
III. VIZIUNEA, DECLARAŢIA DE MISIUNE ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE 
 
III.1 Viziunea 
S.C. ENERGOTERM S.A. este furnizorul de energie termică pentru populaţia oraşului Tulcea şi are ca 
obiectiv obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să o recomande ca o companie 
competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu energie termică din România. 
 
III.2 Declaraţia de misiune 
  Dorim să furnizăm servicii de bună calitate, la preţuri accesibile care să anticipeze nevoile şi 
aşteptările clienţilor din zona noastră de acoperire. 
  Ne angajăm să promovăm respectful şi transparenţa prin tratamentul egal al tuturor clienţilor 
noştri şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi. 
  Ţintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor pe care îi tratăm cu 
respect şi fără discriminarediscriminare. 
  Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea şi 
dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitive. 
  Vom promova responsabilitatea şi conservarea mediului înconjurător. 
 
III.3 Obiective strategice 
Pentru realizarea misiunii, S.C. ENERGOTERM S.A. îşi propune următoarele obiective strategice, având 
în vedere principalele direcţii: 
Eficienţa economică 
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  Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistic astfel încât atingerea 
performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime 
pentru aceştia. 
  Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea 
costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii 
maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei. 
 
Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor 
  Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie agent termic în beneficiul 
populaţiei şi al mediului 
  Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei; 
  Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client; 
  Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de 
tehnologii noi 
 
Orientarea către client 

• Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea 
unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse; 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită prin asigurarea permanentă a 
serviciului de alimentare cu energie termică la nivelul standardelor europene;  

• Informarea eficientă şi educarea beneficiarilor în ceea ce priveşte utilizarea raţională a energiei 
termice 

• Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu raportate la serviciul de termoficare 
 
Competenţa profesională 

• Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a 
personalului societăţii; 

• Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism; 
• Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta 

capacitatea de a folosi tehnici şi procedure modern prin oferirea de oportunităţi material şi de 
traning.materiale i de training 

. 
Grija pentru mediu 

• Gestionarea raţională a resurselor naturale; 
• Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 
• Implementarea eficientă a tehnologiilor de producer şi distribuţie energie termică modern, 

conform standardelor europene 
 
Grija pentru sănătatea populaţiei 

• Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin implementarea şi modernizarea 
sistemelor de monitorizare a calităţii serviciului de furnizare energie termică 

 
 
IV. STRATEGIA DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI A 
CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ 
 
Strategiile specifice S.C. ENERGOTERM  S.A., cuprinse în prezentul Plan de Administrare al Consiliului 
de Administraţie, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declaraţiei de misiune şi a principalelor direcţii 
strategice, având ca şi scop primordial atingerea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite în 
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contractele de mandat. Acestea au fost structurate în funcţie de principalele direcţii / departamente / 
servicii / compartimente ale societăţii,astfel: 

• strategii privind aspectele instituţionale (sistemul de management); 
• strategii comerciale şi de marketing (strategii de piaţă, strategii de produs / serviciu, strategii de 

preţ şi strategii de promovare); 
• strategii operaţionale şi de întreţinere; 
• strategii de resurse umane; 
• strategii privind sistemele informaţionale; 
• strategii de management financiar. 

 
IV.1. STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUŢIONALE (SISTEMUL DE 
MANAGEMENT) 
 
Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii 
şi securităţii ocupaţionale. 
S.C. ENERGOTERM S.A. a manifestat o preocupare continuă pentru obţinerea satisfacţiei clien ilor săi, 
prin controlarea activităţilor şi a proceselor din cadrul organizaţiei, cu scopul de a spori eficienţa şi 
eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor / cerinţelor înaintate de către consumatori. În acest context, 
societatea a implementat la nivelul organizaţiei un sistem de management integrat al calităţii, mediului, 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (SMCMSSO), urmărind în continuare: 

• creşterea eficienţei prin reducerea pierderilor; 
• anticiparea cerinţelor clienţilor şi, implicit, îmbunătăţirea imaginii oganizaţiei; 
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor; 
• consecvenţă în aplicarea noilor tehnologii implementate / în curs de implementare; 
• sporirea numărului utilizatorilor; 
• creşterea eficienţei interne printr-o mai bună organizare a muncii; 
• îmbunătăţirea planificării şi ţinerii sub control a proceselor şi, implicit, creşterea productivităţii şi 

reducerea costurilor. 
 
OBIECTIVE GENERALE: 
1. Menţinerea Sistemului Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii 
Ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 
14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008. 
 
 
IV.2. STRATEGII COMERCIALE / DE MARKETING 
 
IV.2.1. STRATEGII DE PIAŢĂ 
 
Creşterea intensivă a pieţei 
Operatorul îşi propune implementarea unei strategii de creştere intensivă a pieţei prin realizarea de 
campanii de educare şi constientizare a populaţiei privind necesitatea şi importanţa unui sistem 
competitive de alimentare cu energie termică în beneficiul populaţiei. 
 
OBIECTIVE: 
1. Inventarierea utilizatorilor având consumuri excesiv de mici, în scopul monitorizării particularităţilor / 
modului de viaţă al acestora (determinarea şi caracterizarea grupului ţintă). 
2. Iniţierea unor campanii anuale de educare şi conştientizare privind importanţa sistemului de termoficare 
în igiena şi sănătatea populaţiei, prin implicarea angajaţilor, a utilizatorilor şi a mass-media, 
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3. Realizarea extinderilor / modernizării reţelelor de termoficare, la nivelul unităţilor administrativ 
teritoriale deservite, conform termenelor din programele anuale de investiţii, aprobate de către autorităţile 
locale, cu finantare parţială sau integrală de la bugetele Consiliilor Locale. 
4. Finalizarea activităţilor / proceselor de extindere, respectiv reabilitare a reţelelor de termoficare, în 
conformitate cu obiectivele asumate prin Planul de investiţii şi Programul de mentenanţă 
 
IV.2.2. STRATEGII DE PREŢ 
 
Menţinerea/reducerea costurilor de producţie  
Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu energie termică se bazează pe principiul 
acoperirii tuturor costurilor aferente activităţilor (respectiv: costuri de producţie, costuri de operare, 
costuri de întreţinere, costuri financiare, redevenţa aferentă bunurilor concesionate, realizarea de investiţii 
şi reparaţii capitale, plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzînd principalul, 
dobânzile şi comisioanele aferente), profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi 
integral folosit pentru dezvoltare) şi de gradul de suportabilitate al populaţiei. 
OBIECTIVE: 
1. Obţinerea la timp a avizelor şi aprobărilor necesare privind stabilirea / modificarea / ajustarea preţurilor 
şi tarifelor la serviciile de furnizare energie termică, din partea tuturor factorilor decizionali, respectiv 
autorităţi publice locale şi A.N.R.S.C.  
2. Derularea anuală de campanii de informare a tuturor clienţilor cu privire la stabilirea /modificarea / 
ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu energie termică, 
practicate de către societate la nivelul ariei de deservire. 
3. Creşterea calităţii citirii, diversificarea şi flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare 
Operatorul va dezvolta o strategie privind creşterea calităţii şi diversificarea / flexibilizarea modalităţilor 
de citire şi facturare pentru serviciile şi produsele oferite, ţinând cont de cerinţele / nevoile 
consumatorilor. 
4. Oferirea clienţilor de modalităţi variate / moderne de citire, în vederea creşterii eficienţei şi reducerii 
costurilor implicite acestei activităţi, precum şi al diminuării disconfortului resimţit de către clienţi. 
În perspectivă, Operatorul intenţionează să continue activitatea de promovare / diseminare a rezultatelor 
obţinute prin realizarea proiectului de măsurare separată a consumurilor la imobilele de tip condominiu, 
bazându-se pe rezultatele incontestabile ale acestei iniţiative, proiectate şi executate în cadrul comunităţii 
locale în perioada 2006 – 2015. 
5. Realizarea unor campanii de promovare privind beneficiile rezultate în urma implementării soluţiei 
tehnice de măsurare separată a consumurilor la imobilele de tip condominium. 
 
INDICATORI: 
1. Încadrarea în bugetul alocat şi aprobat anual acestui obiectiv la nivelul Planului de investiţii. 
2. Zero reclamaţii cu privire la diferenţele de contor, la nivelul imobilelor de tip condominiu. 
 
IV.2.3. STRATEGII DE PROMOVARE 
Sub aspectul politicii de relaţii publice, respectiv al relaţiei dintre Operator şi Utilizatori, societatea şi-a 
propus  
 
Consolidarea Relaţiilor Publice cu toţi factorii interesaţi 
POLITICA: 

• În calitate de furnizor de energie termică, contribuim la dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri moderne, ca bază a dezvoltării economice, la 
dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu energie termică, protecţia mediului 
înconjurător şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor prestate. 
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• Avem ca obiectiv obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să ne recomande ca o 
companie competitivă pe piaţa serviciilor de furnizare energie termică. 

• Ne angajăm să promovăm respectul şi transparenţa prin tratamentul egal şi menţinerea unei 
comunicări eficiente şi eficace cu toţi factorii interesaţi. 

• Vizăm creşterea gradului de încredere al populaţiei prin furnizarea unor servicii de calitate, 
respectând permanent angajamentele şi termenele asumate. 

• Ne propunem să informăm şi educăm consumatorii cu privire la aspectele de mediu. 
• Acordăm o atenţie deosebită cerinţelor factorilor interesaţi, vizând menţinerea unei relaţii eficiente 

de comunicare cu populaţia beneficiară, autorităţile locale, centrale, agenţii economici şi 
instituţiile, mass – media,  

• Ne propunem optimizarea procesului de colaborare şi comunicare internă, inter – şi 
intradepartamentală. 

• Resursele umane reprezintă unul dintre factorii principali care pot asigura succesul societăţii, 
motiv pentru care comunicarea internă are nevoie de creativitate şi personalul trebuie să simtă că 
reprezintă o prioritate pentru companie. 

A informa şi implica în procesul decizional toate resursele umane reprezintă un beneficiu atât pentru 
angajat cât şi pentru angajator, astfel: angajaţii informaţi ştiu ceea ce fac, şi mai ales de ce, înţeleg care 
sunt obiectivele societăţii şi cum pot să le aducă la îndeplinire mai eficient. 
O bună atmosferă de lucru este în interesul fiecărui angajator responsabil, pentru că este o sursă a creşterii 
eficienţei. 

• Ne concentrăm eforturile în vederea optimizării comunicării atât cu mediul intern, cât şi cu cel 
extern, în scopul menţinerii unui climat favorabil intern şi extern. 

Prin urmare, Strategia dedicată Relaţiilor Publice promovează o imagine pozitivă şi transparentă a 
societăţii noastre, intenţionând să asigure liberul acces al cetăţenilor la informaţii privind investiţiile şi 
activităţile de interes public ale S.C. ENERGOTERM S.A. 
 
OBIECTIVE: 
1. Elaborarea unui Plan anual de acţiuni interne şi externe, care să vizeze clădirea imaginii dorite a firmei, 
promovarea produselor şi serviciilor acesteia şi dezvoltarea canalelor de transmitere a mesajelor. 
2. Îmbunătăţirea paginii web a societăţii, respectiv actualizarea permanentă a site-ului societăţii. 
 
INDICATORI DE MONITORIZARE: 
1. Pagina de internet a societăţii 
- frecvenţa actualizării paginii web (zilnic/lunar etc.) 
- numărul de vizitatori/pagina web/lunar (se va asigura prezența unui contor pe site) 
2. Relaţii cu mass-media - numărul de conferinţe de presă, după caz; 
- numărul de comunicate de presă emise; 
- numărul de articole de ziar scrise de către jurnalişti: 

• număr articole pozitive / negative 
• numărul de emisiuni TV 
• numărul de emisiuni radio 
• număr de anunțuri de presă 

3. Petiții/solicitări de informații - numărul de cereri de informaţii primite (şi la care s-a răspuns) 
 
Consolidarea relaţiilor cu clienţii 
Strategia dedicată Relaţiilor cu Clienţii promovează următoarele valori: creşterea nivelului de încredere al 
clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre 
societate şi utilizatori, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienţilor. 

• Ne propunem să furnizăm tuturor clienţilor servicii de calitate la standarde europene. 
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• Ne dorim să îmbunătăţim continuu relaţiile de comunicare şi colaborare cu fiecare categorie de 
clienţi în parte. 

• Vom trata şi rezolva toate solicitările, sesizările sau reclamaţiile într-o manieră promptă şi 
eficientă, respectând termenele şi prevederile legale în vigoare. 

• Manifestăm o preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor în 
serviciile oferite şi pentru asigurarea transparenţei în acţiunile întreprinse. 

• Vom asigura instruirea permanentă a personalului în vederea optimizării comunicării 
cu clienţii. 

• Ne vom preocupa ca angajaţii noştri să fie permanent amabili, competenţi şi binevoitori cu 
utilizatorii. 

• Vom monitoriza periodic feed-back-ul din partea consumatorilor noştri, prin aplicarea de 
chestionare privind satisfacţia acestora faţă de serviciile oferite de către companie. 

1. Monitorizarea şi analizarea permanentă a sesizărilor / reclamaţiilor clienţilor privind calitatea 
serviciilor furnizate. 
2. Investigarea periodică a opiniilor consumatorilor şi utilizarea informaţiilor obţinute pentru planificarea 
viitoarelor activităţi / procese de îmbunătăţire / inovare la nivelul serviciilor şi a infrastructurii de 
termoficare; monitorizarea schimbărilor de opinie în rândul utilizatorilor odată cu trecerea timpului. 
3. Dotarea casieriilor şi a Birourilor de Relaţii cu Clienţii cu sisteme performante de supraveghere şi 
alarmare. 
 
INDICATORI DE MONITORIZARE: 
I. Branşarea şi racordarea utilizatorilor: 
1. Numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de 
branşare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare/racordare, este 
mai mic de 15/30/60 zile calendaristice. 
2. Numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări. 
3. Procentul din contractele încheiate în mai puţin de 30 zile calendaristice, raportat la numărul total de 
contracte încheiate. 
 
II. Măsurarea şi gestiunea consumului de agent termic: 
4. Numărul (trimestrial) de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, 
pe categorii de utilizatori. 
5. Numărul (trimestrial) de reclamaţii privind precizia contoarelor care s-au dovedit justificate. 
6. Numărul de sesizări privind parametrii agentului termic furnizat, raportat la numărul total de utilizatori. 
7. Numărul de sesizări privind parametrii agentului termic furnizat care s-au dovedit justificate. 
 
III. Citirea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor de termoficare furnizate /prestate 
8. Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori. 
9. Procentul de reclamaţii privind facturarea rezolvate în termen de 15 zile. 
10. Procentul din reclamaţiile privind facturarea care s-au dovedit a fi justificate. 
 
IV. Calitatea serviciilor furnizate/prestate: 
11. Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai agentului termic furnizat, raportat la numărul 
total utilizatori, pe tipuri de utilizatori  
12. Numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai agentului termic furnizat care s-au dovedit a fi 
justificate. 
13. Numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de 
utilizatori. 
14. Numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare care s-au dovedit a fi justificate. 
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V. Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor: 
15. Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este 
obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la totalul sesizărilor. 
16. Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este 
obligatoriu răspunsul operatorului, care s-au dovedit a fi justificate. 
17. Numărul total de sesizări lunare/Numărul total de branşamente. 
 
IV.3. STRATEGII FINANCIARE 
 
Optimizarea fluxului de numerar 
În scopul asigurării stabilităţii financiare, societatea va dezvolta o strategie de optimizare a fluxului de 
numerar. 
Implementarea unui plan de măsuri care să vizeze diminuarea probabilităţii ca S.C. ENERGOTERM S.A. 
să se confrunte cu un deficit de flux numerar in perioada în care nu se furnizează energie termică 
 
ACŢIUNI SPECIFICE: 
1. Analizarea continuă a evoluţiei ratei de colectare în vederea identificării din timp a tendinţelor negative 
care pot prezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei. 
2. Implementarea unor măsuri specifice de diminuare a factorilor de risc identificaţi. 
3. Implementarea unui sistem de gestionare a datoriilor restante, inclusiv atenţionarea din timp şi 
debranşarea restanţierilor. 
4. Implementarea tarifelor conform planului tarifar aprobat. 
 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
1. Generarea automată, zilnică, a situaţiilor financiare pentru cash-management (încasări, stocuri etc.) 
2. Elaborarea unui set de rapoarte financiare, după cum urmează: 

• Bilanţ contabil; 
• Contul de profit şi pierdere; 
• Fluxul de numerar; 
• Situaţia activelor imobilizate; 
• Analize vechime solduri clienţi / furnizori; 
• Indicatori pentru analiza performanţelor companiei; 
• Indicatori economico-financiari. 
• Actualizarea permanentă a stocurilor 
• Încasarea la termen a facturilor 
• 5. Recuperarea debitelor restante 
• Diminuarea deficitului de numerar 

 
IV.4. STRATEGII PRIVIND OPERAREA ŞI MENTENANŢA 
 
Operatorul îşi propune asigurarea stabilităţii financiare, prin optimizarea şi controlul costurilor 
operaţionale de exploatare şi întreţinere, având în vedere: 

• instruirea personalului din serviciile de exploatare şi întreţinere; 
• managementul şi raportarea bugetului aferent, prin: 

- îmbunătăţirea monitorizării costurilor de exploatare, de întreţinere şi cu personalul; 
- elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor şi a planurilor de operare şi întreţinere; 
- elaborarea, respectiv actualizarea procedurilor pentru raportarea periodică şi controlul execuţiei 
bugetare. 
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OBIECTIVE GENERALE: 
1. Asigurarea accesului rapid la toate informaţiile privind reţelele de termoficare, a tuturor 
departamentelor interesate din cadrul companiei. 
2. Elaborarea unei baze de date complexe, care să includă toate elementele şi caracteristicile sistemelor 
aflate în administrarea Operatorului. 
 
BENEFICII: 

1. Accesul rapid şi simplu la informaţii va eficientiza activitatea şi va creşte performanţele tuturor 
departamentelor din cadrul S.C. ENERGOTERM S.A., care folosesc acest sistem. 
2. Posibilitatea adoptării unor decizii corecte în timp util, prin accesarea informaţiilor necesare în baza de 
date. 
3. Scurtarea timpului de acordare a avizelor şi acordurilor solicitate de către clienţi. 
4. Scurtarea timpului de elaborare a lucrărilor efectuate  
5. Identificarea şi valorificarea datelor cadastrale, a informaţiilor referitoare la reţelele existente şi a 
ridicărilor topografice existente. 
6. Definirea unui standard privind realizarea de măsurători şi generarea de date, atât pe parcursul 
lucrărilor, cât şi ulterior, pentru a asigura o procedură permanentă de actualizare a datelor topografice şi 
tehnice în sistemul informatic. 
7. Analiza şi proiectarea bazei de date, necesare gestiunii infrastructurii. 
8. Realizarea unui plan de colectare de date, respectiv stabilirea componenţei echipelor, a estimărilor 
privind timpul necesar şi modele de fişe de date. 
 
ACŢIUNI ÎN CURS DE IMPLEMENTARE: 

1. Se efectuează activitatea de completare a datelor existente cu informaţiile din teren, de exemplu: 
lungimi de conducte şi materialul din care sunt realizate, adâncime de pozare, grad de uzură, pentru 
căminele de vane se stabilesc cotele la capac, la radier, etc. 
2. Se desfăşoară activităţi specifice de colectare a datelor: ridicări topografice, planuri cadastrale, 
fotoplanuri completate cu informaţiile existente despre reţele vizate, traseul conductelor, vecinătatea cu 
alte dotări tehnico-edilitare. 
 
OBIECTIVE VIITOARE: 

1. “Centrala in cogenerare de inalta eficienta”. 
2." Reabilitare retea de termoficare intre cartier Vest si CAF  
3. „Reabilitare retele termice secundare, etapa VII  
4. Modernizare si monitorizare de la distanta a 14 centrale termice de cvartal 
5. Elaborarea unor proceduri şi instrucţiuni de lucru, referitoare la gestiunea informatizată a elementelor 
din sistemul de termoficare  care să poată permite generarea automată, în funcţie de procedurile şi 
standardele predefinite de echipa de operare şi mentenanţă, a unor documente de tipul: 

• Planuri de mentenanţă; 
• Planuri de intervenţie; 
• Grafice de revizii şi reparaţii; 
• Planuri de investiţii. 

Menţionăm că aceste rapoarte vor fi însoţite de toate informaţiile necesare implementării lor în condiţii de 
eficienţă şi eficacitate, respectiv: 

• Necesar materiale; 
• Necesar resurse umane; 
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• Necesar echipamente şi utilaje; 
• Necesar resurse financiare. 

6. Actualizarea permanentă a bazei de date, respectiv încărcarea informaţiilor postexecuţie rezultate în 
urma intervenţiei echipelor de mentenanţă. 
Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi reducere a pierderilor de energie termică 
Activitatea Operatorului, întreprinsă în scopul dezvoltării unui management efficient de detectare a 
pierderilor, se desfăşoară în contextul derulării unor ample lucrări de investiţii privind reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea sistemului de termoficare din aria de deservire. 
Problema controlului, reducerii sau menţinerii în limite rezonabile a pierderilor de agent termic din 
sistemul de termoficare este un aspect important al activităţii societăţii, întrucât influenţează direct 
performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii. 
 
 
OBIECTIVE GENERALE: 
1. Reducerea costurilor de operare şi mentenanţă. 
2 Îmbunătăţirea percepţiei beneficiarilor faţă de eficienţa societăţii în activităţile de alimentare cu energie 
termică. 
3 Stabilirea unui mod eficient de a îmbunătăţi continuu controlul pierderilor, prin adoptarea unor măsuri 
optime pentru reducerea cantităţii de energie termică nefacturată. 
 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
1. Vor fi asigurate condiţiile pentru implementarea unui management al pierderilor pe reteaua de 
distribuţie a agentului termic. 
2. La nivelul societăţii va exista un sistem eficient de detectare a pierderilor pe reţelele de distribuţie a 
energiei termice. 
 
INDICATORI URMĂRIŢI: 
1. Diminuarea pierderilor reale 
 
OBIECTIVE VIITOARE: 
1. Monitorizarea parametrilor debit şi presiune, dieferenţiat pe fiecare zonă (debit /presiune) în vederea 
evaluării volumului de agent termic pierdut. 
2. Stabilirea unui sistem de raportare privind porţiunile din reţeaua de distribuţie pe care se înregistrează 
cel mai mare număr de avarii / intervenţii pe unitatea de timp. 
Îmbunătăţirea sistemului de management al activelor 
Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalităţi optime de repartizare a fondurilor, 
menţinând în acelaşi timp nivelul dorit al serviciului. 
Există trei opţiuni de bază în ceea ce priveşte gestionarea activelor în timp, fiecare dintre aceste opţiuni 
având propriile costuri şi beneficii. 

• Exploatarea şi întreţinerea activelor 
• Reabilitarea activelor 
• Înlocuirea activelor 

 
SCOP: 
1. Optimizarea activităţilor de exploatare şi întreţinere. 
2. Obţinerea celui mai scăzut cost raportat la durata de viaţă la nivelul activelor. 
3. Îmbunătăţirea procedurilor de lucru existente referitoare la întreţinere, reabililitare 
şi înlocuire. 
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4. Sistematizarea tuturor informaţiilor într-o bază de date unitară, complexă şi eficientă, din care să reiasă 
modul de acţiune optim în ceea ce priveşte fiecare activ. 
5. Folosirea extensivă a sistemului propriu de management a activelor, pentru a îndeplini obiectivele de 
îmbunătățire a eficienței activităților de întreținere. 
 
BENEFICII: 
1. Abilitate sporită de a planifica şi de a acoperi costurile viitoare de reparaţie si înlocuire ale activelor; 
2. Decizii operaţionale mai bune; 
3. Răspuns mai bun în caz de avarii; 
4. Cunoştinţe detaliate asupra activelor critice şi a celor care nu sunt critice; 
5. Operare mai eficientă; 
6. Comunicare mai bună cu clienţii; 
7. Stabilirea de tarife bazate pe date operaţionale bine fundamentate; 
8. Întocmirea de proiecte de investiţii de capital care să răspundă necesităţilor reale ale sistemului. 
 
METODE ŞI CRITERII, PRIORITĂŢI: 

• Analiza costurilor pe durata de viaţă reprezintă baza deciziilor cu privire la investiţii. 
• Stabilirea costurilor pe ciclul de viaţă înseamnă evaluarea costurilor totale pentru un activ pe toată 

durata sa de viaţă, inclusiv costul de achiziţie, costul de instalare, costul de exploatare, întreţinere 
şi reparaţii, costul de înlocuire. 

• Criteriul principal de diferenţiere al activelor care necesită întreţinere, reparaţii, reabilitare sau 
înlocuire este gradul de uzură al activului. 

• Evaluarea gradului de uzură şi a criticităţii activelor poate uşura procedura de prioritizare a 
acestora. 

• Prioritizarea semnifică ierarhizarea activelor dintr-un sistem şi luarea unor decizii cu privire la 
modalitatea de alocare a resurselor pe baza acestei ierarhizări. 

• Managementul activelor contribuie la stabilirea activelor prioritare şi la determinarea momentului 
în care trebuie reabilitate sau înlocuite activele pentru menţinerea nivelului dorit al serviciului şi 
exploatarea sistemului în condiţii de eficienţă: 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
1. Generarea automată a Planurilor anual / trimestrial / lunar / săptămânal / zilnic de mentenanţă, în 
modulul „Managementul activelor”. 
2. Generarea automată, în modulul „Managementul activelor”,a unor documente de tipul: 

• Necesar materiale de mentenanţă, 
• Necesar forţă de muncă, 
• Necesar echipamente şi utilaje, 
• Necesar resurse financiare, bugete specifice, diferenţiat pe fiecare tip de plan de mentenanţă. 

3. Modificarea structurii organizatorice, în funcţie de noile sisteme şi tehnologii implementate la nivelul 
organizaţiei. 
4. Încadrarea în bugetele alocate pentru realizarea planurilor de mentenanţă. 
5. Imbunatatirea starii si performantelor activelor. 
6. Creşterea duratei de viaţă a activelor. 
7. Creşterea profitului. 
Eficientizarea consumului de energie 
Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de operare şi mentenanţă ale 
Operatorului, fiind corelată cu alte funcţii şi planuri de operare şi mentenanţă, respectiv: 

• managementul activelor; 
• controlul pierderilor şi reducerea cantităţii de energie termică nefacturată; 
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• mentenanţa echipamentelor; 
• optimizarea costurilor de operare şi mentenanţă; 
• transport, ateliere si depozite; 
• resurse umane. 

Producerea, transportul şi distribuţia energiei termice necesită cantităţi mari de energie în aproape toate 
treptele proceselor.  
În acest context, societatea implementează strategia de eficientizare a consumului de energie, planul de 
acţiuni specific fiind axat pe cele două componente principale: sisteme acţionate electric şi sisteme de 
încălzire. 
Serviciul Mecano-Energetic, din cadrul S.C. ENERGOTERM S.A., este responsabil de implementarea 
strategiei de management a energiei. 
 
 
SCOP: 
Eficientizarea consumului de energie la nivelul ariei de deservire a Operatorului. 
 
OBIECTIVE: 
1. Informarea tuturor direcţiilor din cadrul centrului operaţional cu privire la modul în care echipa de 
management a operatorului: 

• recunoaşte nevoia de eficientizare a consumului de energie. 
• va răspunde în timp util la creşterile anticipate ale consumului de energie, după finalizarea 

investiţiilor în staţiile noi / reabilitate de furnizare a energiei termice, pentru extinderea reţelelor de 
alimentare cu energie termică, precum şi în alte îmbunătăţiri. 

2. Monitorizarea şi analiza consumurilor de energie electrică. 
3. Identificarea îmbunătăţirilor care pot fi aduse la procedurile de operare, în vederea optimizării 
consumului de energie electrică. 
4. Identificarea unor oportunităţi de investiţii în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice. 
5. Elaborarea / generarea de rapoarte privind managementul energetic. 
6. Implementarea propriu-zisă a iniţiativelor aprobate cu privire la eficientizarea consumului de energie 
electrică. 
 
ACŢIUNI: 
1. Stabilirea echipei de management energetic. 
2. Planificarea şi instruirea echipei de management energetic. 
3. Planificarea, evaluarea şi folosirea rezultatelor acţiunilor finalizate şi raportate de echipa de 
management energetic. 
4. Revizuirea şi / sau îmbunătăţirea procedurilor de monitorizare şi întreţinere a echipamentelor 
energetice; 
5. Estimarea consumului specific de energie; 
6. Compararea consumului specific de energie cu al altor operatori şi pregătirea unei prime evaluări a 
potenţialelor reduceri de consum de energie; 
7. Pregătirea rezultatelor analizei consumului de energie şi o primă estimare a eventualelor reduceri 
(rezultatele auditului energetic). 
8. Identificarea / monitorizarea posibilelor diferenţe care pot surveni între consumurile reale de energie 
înregistrate şi consumurile preconizate în Planul de evoluţie tarifară. 
9. Revizuirea şi analiza tarifelor existente pentru energia electrică din fiecare locaţie şi 
alegerea unora optime. 
10. Analiza posibilităţii de a procura energie electrică de la alţi furnizori (de exemplu:industrii locale cu o 
producţie excedentară de energie electrică). 



15 | P a g e  
 

 
 
V. STRATEGII DE RESURSE UMANE 
 
POLITICA: 

• „S.C. ENERGOTERM S.A.” îşi va concentra eforturile asupra dezvoltării competenţelor 
angajaţilor, creşterea eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă, pentru a 
răspunde cerinţelor generate de noile investiţii, nivelul de performanţă în creştere şi exigenţele 
clienţilor. 

• Îmbunătăţirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său profesional şi, implicit, 
creşterea performanţelor resurselor umane ale organizaţiei, respectiv creşterea productivităţii 
muncii în cadrul sistemului tehnic existent. 

• dezvoltarea unui sistem eficace de management al performanţei resurselor umane, care va corela 
eficienţa profesională cu obiectivele şi valorile societăţii. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
1. Analiza proceselor rezultate în urma retehnologizării, automatizării şi robotizării activităţii de producţie 
şi mentenanţă. 
2. Stabilirea necesarului de personal pentru derularea noilor proceselor de producţie şi mentenanţă, în 
condiţii de eficienţă şi eficacitate, asigurând parametrii normali de funcţionare a sistemului de 
termoficare. 
3. Reactualizarea organigramei şi a fişelor de post, în scopul adaptării la noile cerinţe tehnologice şi 
stabilirii unor formule optime de operare, mentenanţă şi dezvoltarea a activelor publice şi private aflate în 
administrare. 
4. Efectuarea unei analize la nivelul resurselor umane cu privire la pregătirea, expertiza, competenţele, 
vârsta, responsabilităţile şi sarcinile existente. 
5. Elaborarea unui plan de instruire / perfecţionare / specializare / recalificare / reconversie profesională, 
diferenţiat pe tipuri de activităţi / procese / subprocese / instalaţii / utilaje / echipamente. 
6. Implementarea Planului de instruire / perfecţionare / specializare / recalificare / reconversie 
profesională. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
1. Creşterea ponderii personalului cu studii medii şi superioare, cu un înalt nivel tehnic şi tehnologic de 
pregătire, adaptat la noile procese automatizate. 
 
INDICATORI DE PERFOMANŢĂ PRIVIND EFICIENŢA RU: 
1. Număr angajaţi / Populaţie deservită. 
2. Productivitatea muncii (Producţie fizică/valorică facturată / nr. mediu de salariaţi). 
3. Ponderea cheltuielilor salariale inclusiv tichete de masă în cifra de afaceri. 
 
VI.6. STRATEGII IT 
 
Dezvoltarea sistemului informatic 
În ceea ce priveşte sectorul informaţional, compania îşi propune implementarea unei strategii 
care să vizeze dezvoltarea şi actualizarea permanentă a sistemelor de comunicare şi a 
sistemelor IT, 
 
OBIECTIVE: 
1. Dezvoltarea abilităţilor / competenţelor IT ale angajaţilor, respectiv creşterea eficienţei resurselor 
umane angrenate în activităţile în cauză. 
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2. Dezvoltarea de către Operator a structurilor şi a sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de 
calcul şi securităţii informatice, în vederea eficientizării sistemului informatic şi utilizării acestuia la 
potenţialul său maxim cu riscuri minime. 
Eficientizarea comunicării interne electronice 
Societatea intenţionează să îmbunătăţească comunicarea internă electronică şi relaţiile de colaborare între 
angajaţi, prin elaborarea şi implementarea unei pagini de intranet, în tehnologie „SharePoint” care să 
vizeze, cu precădere, utilizarea unor metode şi mijloace moderne, electronice şi eficiente de comunicare. 
 
BENEFICII: 
1. Furnizarea utilizatorului a unei experiențe consecvente, care simplifică modul în care  persoanele 
interacționează cu procesele, conținutul și datele afacerii. 
2. Mărirea productivității angajatului prin simplificarea fluxurilor de lucru zilnice  avansate referitoare la 
inițierea, urmărirea și raportarea activităților de afaceri comune, cum ar fi revizuirea și aprobarea 
documentelor, urmărirea problemelor și colectarea de semnături. 
3. Simplificarea accesului larg al organizației atât la informațiile structurate cât și la cele  nestructurate în 
sisteme disparate. 
4. Partajarea datelor afacerii fără divulgarea informațiilor sensibile. 
5. Facilitarea procesului decizional, managementul având posibilitatea adoptării unor decizii mai bine 
documentate, accesând în timp real toate informaţiile critice afacerii. 
 
VII. PLANUL DE INVESTIŢII  
 
S.C. ENERGOTERM S.A. şi-a propus creşterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu energie 
termică la standarde europene în aria de operare existentă.  
 
OBIECTIVE: 
1. Continuarea unor lucrări de investiţii începute în anii anteriori, privind reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de termoficare din municipiul Tulcea, cu finanţare de la bugetul local. 
2. Demararea unor noi obiective de investiţii privind dezvoltarea infrastructurii de termoficare din 
municipiul Tulcea, cu finanţare de la bugetul Consiliului Local. 
. 
 
 
 Măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiţii. 

Descrierea măsurii, termenul de aplicare, stadiul 
elaborării documentaţiei, estimarea duratei de 
recuperare 

Costul 
aplicării 
măsurii 

[ mii RON 
] 

Eficienţă energetică 

 Gcal [ tep / 
an ] 

Centrală termică în cogenerare municipiul Tulcea –SF 
elaborat 

80.000 35.800 3.580  

Reabilitarea reţelei de termoficare agent primar între  
Cartier Vest şi CAF- în curs de achiziţie SF+PT 6.767,90   

Reabilitare reţele termice secundare etapa a-VII-a 
municipiul Tulcea- în curs de achiziţie SF+PT 12.532,16   

Modernizare şi monitorizare de la distanţă a 
funcţionării a 14 centrale termice – în curs de achiziţie 
SF+PT 

19.680,00   

Instalaţie solară pentru preparare apă caldă de consum 1.500   
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Cartier ANL 
TOTAL 120.480,06   

 
     

MĂSURI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ APLICATE ÎN ULTIMII TREI ANI, 
inclusiv reparaţii şi acţiuni de modernizare sau retehnologizare 
 

Nr
. 

crt
. 

Descrierea măsurii aplicate, data punerii în funcţiune, 
durata de recuperare a investiţiei. 

Costul 
aplicării 
măsurii 

[ mii RON 
] 

Eficienţă energetică 

 [ Gcal. ] [ tep / 
an ] 

1 
Reabilitare sistem de încălzire şi apă caldă de consum 
prin montarea de module etapa a-VIII-a municipiul 
Tulcea – PIF 2013 

8.244,84 
3.567 356,7 

2 
Reabilitare reţele termice secundare etapa a – VI – a 
municipiul Tulcea 
- PIF 2015 

6.814,46 
4.143 414,3 

3 Reabilitarea reţelei de termoficare agent primar între 
SIP şi Cartier Vest- PIF 2015 12.198,67 4.200 420 

4 

Modernizare şi monitorizare de la distanţă a 
funcţionării modulelor, punctelor şi centralelor 
termice – lucrare începută în anul 2015 cu finalizare 
în anul 2016 

10.409,31 4.850 485 
 

TOTAL 37.667,28 16.760 1676 
 

 
INVESTIŢII REALIZATE 2013-2015 

1.,,Reabilitare retea termoficare agent primar între S.I.P. şi cartier Vest Municipiul Tulcea

Sursa de finanţare –50% Bugetul Local şi 50% Bugetul de Stat. 

”-valoare 
12.198.668 lei – finalizat în 2015. 

2. ,,Reabilitare retele termice secundare etapa a VI-a Municipiul Tulcea”-        

Sursa de finanţare –50% Bugetul Local şi 50% Bugetul de Stat. 

valoare 6.814.462 lei – 
finalizat în anul 2015. 

3. . Reabilitare sistem de încălzire şi apă caldă de consum prin montarea de module etapa a-VIII-a 
municipiul Tulcea – 

Sursa de finanţare –50% Bugetul Local şi 50% Bugetul de Stat. 
valoare 8.244.838 lei – finalizat în anul 2013 

 

 
INVESTIŢII ÎN CURS DE REALIZARE (CONTINUARE DIN 2015) 

3. ,,Modernizare şi monitorizare de la distanţă a funcţionării modulelor, punctelor termice, centralelor 
termice, CAF-ului şi SIP” 

-  realizat 2015 – 5.595.000 lei; 
. valoare 10.409.313 lei 

- prevăzut finalizare 2016 – 4.814.313 lei 
Sursa de finanţare –50% Bugetul Local şi 50% Bugetul de Stat . 
 
Precizăm că toate investiţiile sunt realizate de către Primăria Municipiului Tulcea, cu o contribuţie de 50% 

din valoare de la bugetul local şi cofinanţare de la bugetul de stat în procent de 50%, conform prevederilor 
regulamentului de implementare al programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”. 
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VIII.Planul de reorganizare.  
 

La data de 30.06.2015 S.C. ENERGOTERM SA. si-a declarat intentia de reorganizare care va dura 3 ani. 
 
In urma analizei diagnostic a activităţii, a cauzelor interne şi externe societatea şi-a reformulat strategia în 
concordanţă cu principiile managementului strategic pe care si-l propune sa-l implementeze, in scopul 
obţinerii de efecte care să se materializeze în: 
 

• redresare economico – financiară;  
• consolidarea poziţiei pe piaţă;  
• diversificarea activităţilor desfăşurate şi redefinirea categoriilor publicului ţintă;  
• atragerea de noi clienti.  

 
Prin planul de reorganizare societatea îşi redefineşte obiectivele strategice necesare realizării misiunii sale 
şi stabileşte strategia adecvată atingerii obiectivelor cu precizarea modalităţii de implementare a acestora. 
 
În scopul evaluării rezultatelor firma şi-a stabilit un set de indicatori/perioadă de timp, în baza cărora să 
poată realiza analiza continuă, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la 
timp schimbările din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situatiei interne a firmei pentru a evalua 
capacitatea ei de a face fata schimbărilor. 
 
VIII.1.  Premisele Planului de Reorganizare . 

 
Premisele care stau la baza intocmirii se prezinta sub urmatoarele aspecte :  

 
SC.ENERGOTERM SA urmareste un grad cat mai ridicat de incasari. 
Recuperarea creantelor de la clienti. 
Eficientizarea activitatii prin reducerea cosurilor de productie prin toate mijloacele posibile si a 
pierderilor. 
Aprobarea unui tarif corect dimensionat si justificat prin majorarile de pretuti pentru principalele 
elemente de cost. 
 

Sursele de finantare a planului de reorganizare vor proveni din : 
 
• fondurile proprii ale SC ENERGOTERM SA, rezultate in urma fluxurilor viitoare de numerar 

generate de continuarea activitatii societatii.  
Incasarile din recuperarea creantelor. 

VIII.2. Masuri pentru implementarea programului de reorganizare 
 
 
Prezentul program de reoganizare a fost elaborat in baza Ordonantei 36/2.08.2006 privind instituirea 
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preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. 
 
A. Durata de implementare a programului este de trei ani de la data aprobarii, si pentru realizarea 
acestuia propunem urmatoarele masuri: 
B. Masuri de ordin economic: 
Avand in vedere ca la sfarsitul anului 2014 societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 2.025.639 lei 
ca urmare a neaprobarii tarifului in anul 2014, obiectivele propuse pentru a diminua pierderile sunt: 
1.Aprobarea tarifului la energie termica incepand cu luna octombrie 2015; 
2.Reducerea cheltuielilor. Se va urmari reducerea cheltuielilor generale de administratie, a costurilor de 
productie, a cheltuielilor materiale si cu forta de munca; 
3.Rationalizarea costurilor cu parcul auto; 
4.Renegocierea unor contract cu furnizorii strategici in vederea obtinerii unor termene si conditii de plata 
mai relaxante. 
5.Rezilierea contractelor neperformante 
C. Masuri organizatorice 
 1.Folosirea optima a capacitatii de productie 
 2.Cresterea productivitatii muncii prin eliminarea disfunctionalitatilor pe fluxul de productie 
 3.Reducerea costurilor suplimentare cu forta de munca prin distribuirea corecta si eficienta a 

personalului existent; 
D. Masuri de ordin juridic 
 1.Accelerarea recuperarii creantelor neancasate; 
 2.Scaderea duratei de recuperare a creantelor; 
 3.Reducerea duratei de incasare a serviciilor prin accelerarea programului de preluare la facturarea 

individuala; 
E. Masuri de ordin tehnic si de productie 
 Accelerarea implementarii programelor de investitii aflate in derulare avand ca obiectiv final reducerea 

consumului de resurse energetice primare cu efect asupra costurilor de productie si cresterea calitatii 
serviciului de termoficare; 
 Realizarea Bilantului termoenergetic la nivelul intregului contur al societatii in vederea determinarii 

pierderilor reale de energie termica din sistem. Bilantul termoenergetic va fi avizat de ANRSC si aprobal 
in Consiliul Local Tulcea; 
 Realizarea auditului energetic la nivelul societatii. Auditul energetic va fi avizat de ANRE; 
 Reducerea ratei debransarilor; 
 Largirea gamei de servicii oferite ; 

F. Masuri in domeniul sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate 
ocupaţională 

Calitate 
1. Creşterea numărului de clienţi şi a gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor 
2. Înlocuirea tehnologiilor vechi sau instalaţiilor vechi cu unele noi, performante 

Protecţia mediului 
1.Respectarea prevederilor din autorizaţiile de mediu obţinute de societate (se vor transmite la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului rezultatele măsurătorilor de noxe). 
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2.Reducerea cantităţii de  deşeuri generate. 
3.Respectarea prevederile legislaţiei în vigoare pentru evitarea amenzilor din partea Gărzii Naţionale de 
Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea 

Sănătate şi securitate în muncă 
1. Reducerea/menţinerea nivelului de risc global calculat pentru întreaga societate prin îmbunătăţirea 
stării tehnice a echipamentelor de muncă, îmbunătăţirea mediului de muncă; 
2. Analiza controalelor privind acordarea echipamentului individual de protecţie şi a materialelor 
igienico-sanitare; 
3. Aplicarea principiilor generale de prevenire: protejarea persoanelor expuse la riscuri de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională, realizarea de instrucţiuni corespunzătoare pentru angajaţi, adoptarea măsurilor 
de protecţie colectivă înaintea celor de protecţie individuală, dezvoltarea unei politici de prevenire, 
înlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici, adaptarea la progresul tehnic, adaptarea 
muncii la om, combaterea riscurilor la sursă, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, evitarea riscurilor; 
4. Analiza evoluţiei sănătăţii personalului angajat. 
 
G. Principalele surse de finantare pentru indeplinirea obiectivelor planului de reorganizare 

Sursele de finantare ale programului de reorganizare provin in principal din activitatea curenta a societatii, 
din recuperarea creantelor, precum si din atragerea de finantatri pentru sustinerea activitatii curente si pentru 
continuarea proiectelor de investitii, conform OG 36/2006. 

 
 
 
 
IX. CONCLUZII 
 

Principalele consecinţe ale implementării şi monitorizării cu succes a prezentului Plan de Administrare 
vizează consolidarea S.C. ENERGOTERM  S.A.ca operator local de furnizare a serviciului public de 
alimentare cu energie termică, respectiv creşterea calităţii serviciilor de alimentare cu energie 
termicăşi va sta la baza elaborării Planului de Management al societăţii 
 

 
 
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. ENERGOTERM S.A. 
 

     Preşedinte  - D-na.Grigore Elena………………......... 

     Administrator - Dl.Bîscă Nicuşor Liviu…..………….…. 

     Administrator - D-na.Pascale Rodica…….……….…….. 

     Administrator -  D-ra.Iacob Maria………………………. 

     Administrator - Dl.Jipa Cezar…………………………… 
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