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

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, 59 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. 

Până in 2004 producerea energiei termice în sistemul centralizat de încălzire s-a realizat prin 
intermediul unui cazan de apă fierbinte, cu capacitatea de 100Gcal/h, care utiliza combustibil păcură. 
Datorită faptului că numărul de consumatori racordaţi la acest sistem a scăzut cu circa 45% faţă de 
numărul iniţial (în urma modernizării şi transformării a 17 puncte termice în centrale de cvartal ), s-au 
redus şi parametrii de funcţionare ai cazanului acesta functionanad la 1/3 din capacitate. După această 
dată s-a renunţat la exploatarea cazanului de 100Gcal/h si a fost pus în funcţiune cazanul de apă 
fierbinte de 50Gcal/h, proprietate a Primăriei Municipiului Tulcea. 

  
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; 

 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 ; 
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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 65% din conductele de otel, izolate clasic, cu teava de 
otel preizolata in vederea reducerii pierderilor de apa si energie termica. (Vezi anexa 1, tab. 1) 
  

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  

/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.  

şi prepararea apei calde menajere într-un al doilea schimbător legat, în schemă în paralel, fără 
acumulare. 
 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 59 module de încălzire şi preparare apă 
caldă menajeră. 

 
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 2011 au fost inlocuite 60% din conductele de otel, izolate clasic, cu teava de 
otel preizolata in vederea reducerii pierderilor de apa si energie termica. (vezi anexa 1, tab. 2) 
 

 
 
 
 

   S.C.  E N E R G O T E R M  S. A. 
TULCEA – Str. Isaccei nr 73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon:  0240-527896 
Nr. ordine :  J36/384/2005         Cont RO59RNCB0256043338900001          Fax:     0240-522348 



C.U.I.:          RO 17747931 Capital subscris şi vărsat 100.000  E-mail: dtermica@yahoo.com 
 
 
F. Centrale termice de cvartal 
Centralele termice de cvartal au fost puse in functiune in perioada 1999 – 2007.   

 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 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. Considerente privind functionarea sistemului centralizat 
 

a. Caf 50 Gcal/h functioneaza numai pentru asigurarea energiei termice pentru incalzire pe  
timpul sezonului rece (noiembrie – martie). Cazanul nu poate functiona pentru  producerea 
energiei termice pentru prepararea apei calde menajere in lunile aprilie – octombrie datorita 
faptului ca necesarul de energie termica pe aceasta perioada este mai mic decat debitul 
caloric la sarcina minima reglata; 

b. Centralele termice de cvartal livreaza energie termica pentru incalzire pe perioada sezonului 
rece si pentru preparare apa calda menajera pe toata  durata anului; 

c. Cosumatori de energie termica: 
La momentul actual numarul  de apartamente  bransate este de 10001 dintr-un total  posibil 
de 16500.(vezi anexa 1, tab. 3) . 

d. Consumul de energie termica anual pentru incalzire si preparare apa calda menajera anual: 
75.000 Gcal, cu posibilitatea cresterii la 125000 – 130000 Gcal/an. 

 
 

2. LEGISLATIA SPECIALA APLICABILA IN CE PRIVESTE OBIECTUL 
PRINCIPAL DE ACTIVITATE 

 
A. LEGISLATIE PRIMARA SI SECUNDARA 

 
1. HG 348/1993 

2. 

privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si 
agenti economici; 
HG 425/1994 

 
privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice; 

3. OUG 81/2003 

4. 

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; 
Ordonanta de urgenta 5/2003 

5. 

actualizata, privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea 
locuintei; 
Legea 51/2006 

6. 
actualizata, a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

Legea 325/2006 
7.  

a serviciului public de alimentare cu energie termica; 
Legea 230/2007 

8. 
privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. 

Hotararea de Guvern 1588/2007 
 

privind aplicarea Legii 230/2007. 
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B.  LEGISLATIE A.N.R.S.C. 

 
1. Ordin 259/2004 

2. 

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; 
Ordin 659/2005 

3. 

privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu; 
Ordin 91/2007 

4. 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu 
energie termica; 
Ordin 376/2008 

5. 

privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a 
costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu; 
Ordin 483/sept.2008 

6. 
privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice; 

Ordin 343/2010

 

 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie 
termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de 
repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum . 

 
3. PRETURI LOCALE PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE TERMICA 
 
 
 

Prin Avizul ANRSC nr 3419320/23.08.2010 privind modificarea preţurilor locale pentru 
producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale, se avizează preţurile locale astfel : 

- 58,70 lei/Gj (245,78 lei/Gcal), exclusiv TVA pentru energie termică produsă pe bază de gaze 
naturale cu acciză, inclusiv distribuţia, pentru agenţi economici; 

- 72,79 lei/GJ (304,77 lei/Gcal), inclusiv TVA pentru energie termică produsă pe bază de gaze 
naturale cu acciză, inclusiv distribuţia, pentru populaţie; 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.179/05.08.2010 s-au aprobat preţurile locale pentru serviciul 
public de alimentare cu energie termică: 

- 245,78 lei/Gcal, exclusiv TVA pentru energie termică produsă pe bază de gaze naturale cu 
acciză, inclusiv distribuţia, pentru agenţi economici; 

- 304,77 lei/Gcal, inclusiv TVA pentru energie termică produsă pe bază de gaze naturale cu 
acciză, inclusiv distribuţia, pentru populaţie; 

- se menţine preţul local de facturare către populaţie la 150 lei/Gcal inclusiv TVA aprobat prin HCL 
85/2008 şi Decizia ANRSC 200/2009 privind preţul local de referinţă. 

Este de mentionat faptul ca pretul energiei termice produsa pe bază de gaze naturale cu acciză, 
inclusiv distribuţia, pentru populatie, era in anul 2008 de 318,16 lei/Gcal si a fost diminuat in 2009 prin 
hotarare de C.L. la 304,77 lei/Gcal. 
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4. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE ŞI 
SECURITATE OCUPAŢIONALĂ IN PERIOADA 2013 - 2017 

 

 Prin politica referitoare la calitate – mediu –sanatate si securitate operationala conducerea  
S.C. ENERGOTERM S.A.  se angajeaza: 
 
 Să menţina şi să îmbunătăţesca în cadrul societăţii sistemul documentat de management 
integrat calitate–mediu–sănătate şi securitate ocupaţională conform standardelor de referinţă: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 şi BS OHSAS 18001:2007, pentru a dovedi capabilitatea organizaţiei 
noastre de a furniza servicii şi lucrări clienţilor în condiţii de calitate, eficienţă economică, siguranţă, 
de protecţie a mediului şi cu riscuri minime de rănire şi îmbolnăvire profesională. 
 Prin sistemul de management integrat S.C. ENERGOTERM S.A. demonstrează: 
• capabilitatea de a furniza consecvent servicii şi lucrări care să satisfacă cerinţele clienţilor prin 

aplicarea eficace a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate; 
ocupaţională, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă prin asigurarea conformităţii cu 
cerinţele clientului şi cu cerinţele legale şi reglementările aplicabile pe piaţa de profil; 

• capabilitatea de a conştientiza angajaţii cu privire la importanţa muncii lor şi de a-i încuraja în 
vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta. 

• îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat prin întreprinderea 
acţiunilor necesare, în condiţiile respectării cerinţelor legale şi reglementate. 

Obiectivele sistemului de management integrat urmăresc realizarea de activităţi 
performante şi îmbunătăţirea continuă a acestora prin: 

1. Asigurarea instruirii şi conştientizării personalului S.C. ENERGOTERM S.A. pentru creşterea 
angajării şi implicării acestuia în îmbunătăţirea proceselor, îndeplinirea cerinţelor legale şi 
satisfacţia clienţilor prin calitate, seriozitate şi respectarea termenelor şi cerinţelor 
contractuale şi de performanţă; 

2. Menţinerea performanţei în vigoare prin monitorizarea şi măsurarea continuă a acesteia 
respectând reglementările tehnice şi legislaţia. 

3. Monitorizarea periodică prin audituri interne a sistemului de management integrat;  
4. Analiza periodică efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel a sistemului de 

management integrat calitate-mediu, evaluarea conformării cu prezenta politică şi stabilirea 
oportunităţilor de îmbunătăţire continuă; 

5. Eficientizarea proceselor de execuţie pe baza indicatorilor de performanţă, în conformitate cu 
planul de investiţii acceptat de organizaţie; 

6. Respectarea legislaţiei de mediu referitoare la activităţile proprii şi asigurarea conformităţii cu 
aceasta; 

7. Identificarea şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu prin respectarea programelor de 
monitorizare a factorilor de mediu şi de management de calitate, mediu, sso; 

8. Diminuarea gradului de poluare a mediului prin măsuri care să permită menţinerea măsurilor 
de prevenire, limitare şi lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident ce poate provoca 
poluarea factorilor de mediu şi monitorizarea comunicărilor obligatorii de mediu impuse de 
autoritate; 

9. Minimizarea cantităţilor de deşeuri generate şi gestionarea în condiţii de siguranţă atunci 
când apariţia lor nu poate fi evitată; 
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10. Analizarea şi evaluarea personalului societăţii privind problematica de protecţia mediului, 
respectiv capacitatea de răspuns în situaţiile de urgenţă; 

11. Raportarea performanţei de mediu a organizaţiei autorităţilor, furnizorilor şi clienţilor. 



12. Urmărirea indicatorilor de performanţă referitori la resursele energetice şi managementul 
acestora; 

13. Prevenirea expunerii la factorii de risc şi menţinerea stării de sănătate a tuturor persoanelor 
care lucrează pentru sau în numele organizaţiei prin măsuri susţinute de management; 

14. Conformarea cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă şi cu celelalte cerinţe la care 
organizaţia a subscris, instruirea tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele 
organizatiei, menţinerea instruirii şi realizarea unui sistem de control al pericolelor OH&S; 

15. Monitorizarea activităţii Comitetului SSM pentru eficientizarea comunicării şi consultării 
angajaţilor pe întreaga problematică ssm; 

16. Monitorizarea şi măsurarea performanţei de OH&S pentru îmbunătăţirea continuă a 
sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale. 

 
4.1. OBIECTIVE SPECIFICE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT               
PENTRU ANUL  2013 

 
S.C. Energoterm S.A. are definite pentru anul 2013 obiectivele specifice ale sistemului de 

management integrat în concordanţă cu obiectivele generale şi cu politica referitoare la calitate–mediu–
sănătate şi securitate ocupationala.  

Acestea se propun spre aprobare in vederea realizarii indicatorilor de performanta propusi. 

1. Menţinerea valabilităţii actelor de reglementare (autorizaţii, licenţe, avize, acorduri) din 
domeniul specific de activitate şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea, penalităţi 
zero; 

2. Monitorizarea activităţii şi măsurarea indicatorilor de performanţă prin aplicarea procedurilor 
şi instrucţiunilor specifice de lucru, asigurarea functionării optime a echipamentelor, 
utilizarea tehnologiilor performante pentru realizarea măsurilor din programele de 
management în derulare; 

3. Monitorizarea comunicării interne şi externe a informaţiei de mediu prin analiza semestrială 
a datelor şi preluarea rezultatelor de conformitate în analizele efectuate de management. 

4. Introducerea celor mai bune tehnologii disponibile în domeniu, asigurarea funcţionării 
optime a echipamentelor / utilajelor la parametrii stabiliţi şi eficientizarea executării lucrărilor 
specifice domeniului autorizat de funcţionare în scopul realizării indicatorilor energetici 
propuşi; 

5. Micşorarea costurilor managementului deşeurilor prin conştientizarea angajaţilor, pe fiecare 
compartiment specific activităţii, după programe proprii; 

6. Minimizarea numărului de incidente în muncă prin măsuri de prevenire, instruire, simulări 
de situaţii de urgenţă şi analizarea capacităţii de răspuns; 

7. Îmbunătăţirea activităţii CSSM şi asigurarea mijloacelor necesare păstrării stării de 
sănătate şi securitate a personalului; 

8. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii măsurilor realizate în cadrul SMI în 2013 faţă de 2012. 
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4.2.    OBIECTIVE GENERALE ALE SISTEMULUI  DE MANAGEMENT PENTRU 
PERIOADA 2013 - 2017 

Calitate 

• Asigurarea instruirii şi conştientizării personalului S.C. ENERGOTERM S.A. pentru creşterea 
angajării şi implicării acestuia în îmbunătăţirea proceselor, îndeplinirea cerinţelor legale şi 



satisfacţia clienţilor prin calitate, seriozitate şi respectarea termenelor şi cerinţelor contractuale 
şi de performanţă; 

• Reducerea numărului de reclamaţii şi sesizări de la clienţi cu 5% anual; 
• Folosirea tehnologiilor de vârf în lucrările executate de organizaţie precum şi menţinerea 

performanţei în vigoare prin monitorizarea şi măsurarea continuă a acesteia respectând 
reglementările tehnice şi legislaţia; 

• Analiza periodică efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel a sistemului de 
management integrat calitate-mediu, evaluarea conformării cu prezenta politică şi stabilirea 
oportunităţilor de îmbunătăţire continuă; 

• Eficientizarea proceselor de execuţie pe baza indicatorilor de performanţă, în conformitate cu 
planul de investiţii acceptat de organizaţie.  
 

Mediu 

• Asigurarea conformării cu cerinţele de mediu în vigoare, şi respectarea legislaţiei de mediu 
referitoare la activităţile desfăşurate; 

• Diminuarea gradului de poluare a mediului prin măsuri care să permită menţinerea măsurilor 
de prevenire, limitare şi lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident ce poate provoca 
poluarea factorilor de mediu şi monitorizarea comunicărilor obligatorii de mediu impuse de 
autoritate; 

• Minimizarea cantităţilor de deşeuri generate şi gestionarea în condiţii de siguranţă atunci când 
apariţia lor nu poate fi evitată; 

• Analizarea şi evaluarea personalului societăţii privind problematica de protecţia mediului, 
respectiv capacitatea de răspuns în situaţiile de urgenţă; 

• Raportarea performanţei de mediu a organizaţiei autorităţilor, furnizorilor şi clienţilor; 
• Identificarea şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu prin respectarea programelor de 

monitorizare a factorilor de mediu şi de management de calitate, mediu, sso; 
• Urmărirea indicatorilor de performanţă referitori la resursele energetice şi managementul 

acestora. 
 

Sănătate şi securitate ocupaţională 

• Prevenirea expunerii la factorii de risc şi menţinerea stării de sănătate a tuturor persoanelor 
care lucrează pentru sau în numele organizaţiei prin măsuri susţinute de management; 

• Conformarea cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă şi cu celelalte cerinţe la care 
organizaţia a subscris; 

• Instruirea şi reinstruirea planificată a tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele 
organizaţiei şi validarea acesteia; implicarea conducerii şi a salariaţilor în activitatea CSSM; 

• Consultarea şi comunicarea angajaţilor trimestrial, pe întreaga problematică SSO. 
Eficientizarea comunicării şi consultării angajaţilor prin monitorizarea activităţii Comitetului 
SSM; 

• Monitorizarea şi măsurarea performanţei de sănătate şi securitate ocupaţională prin realizarea 
PMCMSSO şi a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie în scopul eliminării accidentelor 
de muncă. 
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5. OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANŢĂ ALE 

 S.C. ENERGOTERM S.A.   
 
 

5.1. ANUL 2013 



 
Obiectivele de performanta pentru anul 2013 au ca scop mentinerea unei activitati profitabile pe 

termen scurt prin planificarea si urmarirea activitatii care trebuie sa conduca la realizarea de profit 
bazat pe o structura a activitatii bine comensurata. 

Ca anexa la contractul de mandat al directorului general au fost aprobate de catre consiliul de 
administratie al S.C. Energoterm S.A. urmatoarele obiective de performanta: 

 
• Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă; 
• Achitarea obligaţiilor către Bugetul de Stat în termenele legale; 
• Achitarea obligaţiilor către Bugetul asigurărilor sociale de stat şi Bugetele fondurilor 

speciale în termenele legale; 
• Realizarea anuală de profit; 
• Elaborarea Studiilor de fezabilitate şi a proiectelor conform Anexei nr. 3 la Bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2012 aprobat de A.G.A.. 
  

Gradul de îndeplinire anual al obiectivelor de performanţă se calculeaza functie de gradul de 
indeplinire ponderat al fiecarui obiectiv in parte (vezi anexa 2). 

 Criteriile de performanta aprobate de catre consiliul de administratie al S.C. Energoterm S.A. ca 
anexa la contractual de mandate al directorului general sunt urmatoarele: 
 

o Rata profitului net; 
o Marja brută; 
o Productivitatea muncii; 
o Viteza de rotaţie a activelor totale; 
o Solvabilitatea patrimonială; 
o Lichiditate generală; 
o Lichiditate imediată; 
o Perioada de rambursare a datoriilor; 
o Perioada de recuperare a creanţelor. 

 
Formulele de calcul ale criteriilor de performanta sunt prezentate in anexa 3. Gradul total de 

indeplinire al criteriilor de performanta se calculeaza functie de gradul de indeplinire ponderat al fiecarui 
criteriu in parte (vezi anexa 3, tabelul 1). 
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5.1.1. Obiective specifice in vederea indeplinirii criteriilor si obiectivelor de 
performanta pentru anul 2013 

 
 

1. Finalizarea lucrarilor de investitii prevazute pentru anul 2013 
a. Reabilitare sistem de incalzire si apa calda de consum prin montare de module 

termice, etapa a VIII-a, in valoare de 4.103.000 lei, din care 1.683.000 lei prevazuti 
pentru anul 2012; 

 



b. Reabilitare retea termoficare agent primar intre S.I.P. si cartier Vest, Municipiul 
Tulcea, in valoare de 6.800.000 lei, din care 4.833.000 prevazuti pentru anul 2012 

 
Aceste investitii sunt realizate de catre Primaria Mun. Tulcea, cu o contributie de 50% de la 

bugetul local si cofinantare de la bugetul de stat in procent de 50%, conform prevederilor regulamentului 
de implementare al programului “Termoficare 2006 – 2015 caldura si confort”.  

Prin realizarea acestor  investitii se urmareste: 
• eliminarea pierderilor de apa si caldura datorate vechimii mari a conductelor si 

starii proaste a izolatiei termice clasice; 
• reducerea lungimii traseelor de distributie prin plasarea modulelor termice langa 

consumatori; 
• gradul ridicat de automatizare al modulelor; 
• cresterea gradului de confort termic la consumatorul final; 
• reducerea numarului de reclamatii datorate opririlor accidentale. 

 
2. Continuarea programului de incheiere a conventiilor individuale de facturare 

 
In anul 2011 s-au realizat documentatiile pentru conventii individuale de plata, conform Ord. 

483/2008 al presedindelui ANRSC si hotararii C.L. nr. 88/2010, cu un numar de 9 asociatii. S-au incheiat 
2478 de conventii individuale de plata.  

In anul 2012 s-a demarat realizarea documentatiilor pentru conventii individuale de plata cu 
asociatiile Z9VEST, 17, 24 si 33. Situatia la data de 30.06.2012 se prezinta astfel: 

 
• As. Z9VEST -    84 conventii individuale incheiate din 101; 
• As. nr. 17      - 195 conventii individuale incheiate din 250 
• As. nr. 24      - 230 conventii individuale incheiate din 263 
• As. nr. 33      - 100 conventii individuale incheiate din 240 

 
Conform acordurilor incheiate cu aceste asociatii preluarea in facturare individuala se va face 

pana la data de 01.11.2012.  
 
3. Recuperare creante 

 
In anul 2013 s-au continuat masurile incepute in anul 2012 de catre oficiul juridic al societatii 

pentru recuperarea debitelor de la clienti. De asemenea s-au deschis noi actiuni in justitie impotriva rau-
platnicilor: 

 Se afla in executare 31 de dosare de validare la B.E.J. Dumbrava si B.E.J. Vlad 
pentru suma de 130.367 lei si sunt in curs de solutionare un numar de 47 de dosare 
cu un debit de 351.913 lei. 
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 In urma incheierii conventiilor individuale de facturare s-au preluat si debitele restante 
de la cetateni si s-au incheiat 352 contracte de cesiune pentru suma de 852.231 lei. 

 La inceputul anului s-au deschis actiuni in justitie impotriva a 11 societati comerciale 
ce inregistreaza debite restante de 45.000 lei; 

 S-au transmis notificari , prin executorul judecatoresc, la un numar de 204 persoane 
fizice ce inregistreaza debite si sunt in facturare individuala, pentru suma de 670.442 
lei; 

 Pana la sfarsitul anului se vor depune cereri de actionare in instanta  pentru 14 
asociatii de proprietari pentru suma de 3.966.623 lei. 



 Se vor actiona in instanta si persoanele fizice pentru care se emit facturi individuale, 
fiind vizate un numar de 180 de persoane ce inregistreaza debite mai mari de 1.000 
lei. 

 
   

5.1.2. Masuri in vederea indeplinirii criteriilor si obiectivelor de performanta 
pentru anul 2013 

 
 
 

1. Menţinerea valabilităţii actelor de reglementare ( licenţe, avize, acorduri) din domeniul specific 
de activitate şi respectarea condiţiilor impuse prin acestea (vezi anexa 4); 

2. Realizarea lucrarilor de revizii si reparatii in vederea reautorizarii ISCIR a cazanelor carora le 
expira autorizatia in anul 2013; 

3. Realizarea lucrarilor de revizii si reparatii in vederea verificarii la scadenta a instalatiilor de 
utilizare gaze naturale; 

4. Urmarirea si realizarea lucrarilor prevazute in planul anual de reparatii pentru 2013; 
5. Deschiderea unui centru de incasare in cartier E3. 

 
 
 

5.2. PERIOADA 2013 – 2017 
 

 
Obiectivele de performanta pentru peroada 2013 – 2017  au ca scop mentinerea unei activitati 

profitabile pe termen mediu prin planificarea si urmarirea activitatii care trebuie sa conduca la 
realizarea de profit bazat pe o structura a activitatii bine comensurata. 

Ca anexa la contractul de mandat al directorului general au fost aprobate de catre consiliul de 
administratie al S.C. Energoterm S.A. urmatoarele obiective de performanta: 

 
• Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 
• Achitarea obligaţiilor către Bugetul de Stat în termenele legale 
• Achitarea obligaţiilor către Bugetul asigurărilor sociale de stat şi Bugetele fondurilor 

speciale în termenele legale 
• Realizarea anuală de profit 
• Recertificarea anuala a sistemului de management integrat în conformitate cu 

standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007 
  Gradul de îndeplinire anual al obiectivelor de performanţă se calculeaza functie de gradul de 
indeplinire ponderat al fiecarui obiectiv in parte (vezi anexa 5). 
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Criteriile de performanta aprobate de catre consiliul de administratie al S.C. Energoterm S.A. ca 
anexa la contractual de mandate al directorului general, pentru perioada 2013 – 2017, sunt aceleasi ca 
pentru anul 2012: 
 

o Rata profitului net 
o Marja brută 
o Productivitatea muncii 
o Viteza de rotaţie a activelor totale 
o Solvabilitatea patrimonială 
o Lichiditate generală 



o Lichiditate imediată 
o Perioada de rambursare a datoriilor 
o Perioada de recuperare a creanţelor 

 
 

Formulele de calcul ale criteriilor de performanta sunt prezentate in anexa 3. Gradul total de 
indeplinire al criteriilor de performanta se calculeaza functie de gradul de indeplinire ponderat al fiecarui 
criteriu in parte (vezi anexa 3, tabelul 1). 

Modificarea obiectivelor si a criteriilor de performanta pentru perioada 2013 -2017 se va putea 
face prin hotararea consiliului de administratie, in functie de obiectivele consiliului de administratie. 

  
 

5.2.1. Obiective specifice in vederea indeplinirii criteriilor si obiectivelor de 
performanta pentru perioada 2013 - 2017 

 
 

A. Investitii 
 

1. Realizarea de studii de fezabilitate si proiecte tehnice  privind reabilitarea retelelor primare si 
secundare , precum si executia acestora: 

 
• “Reabilitare retea termoficare agent primar intre cartier Vest si C.A.F. 50 

Gcal/h, Municipiul Tulcea”; 
• “Reabilitare retele termice secundare etapa a VII-a, Municipiul Tulcea”. 

 
2. Scoatere la licitatie si executie proiect „Reabilitare retele termice secundare etapa a VI-a, 

Municipiul Tulcea”, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic fiind aprobate in C.L.; 
 

3. Executie proiect „Modernizare si monitorizare de la distanta a functionarii punctelor termice, 
modulelor termice si centralelor termice”,  Municipiul Tulcea; 

 
4. Realizare proiect tehnic si executie „Centrala termica in cogenerare, Municipiul Tulcea”, 

studiul de fezabilitate fiind elaborat. 
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In ceea ce priveste punctul 3, acesta se va realiza numai in cazul in care memoradumul 

incheiat cu S.C. Vimetco Power S.R.L. Tulcea in anul 2011 nu va putea fi pus in practica . 

 

S.C. Vimetco 
Power S.R.L. intenţionează să dezvolte în incinta S.C. Alum Tulcea S.A. o capacitate de producere 
energie electrică şi abur, în cogenerare de înaltă eficienţă, care să devină operaţională în anul 2014. 
S.C.ENERGOTERM S.A. este consumator de energie termică si electrica pe care are interesul să le 
achiziţioneze la un preţ competitiv si totodata sa pastreze si actuala capacitate de productie energie 
termica (CAF 50 Gcal/h) ca sursa alternativa pentru cazuri deosebite. 

B. Continuarea programului de incheiere a conventiilor individuale de facturare 
 



Pentru perioada 2013 – 2017 S.C. Energterm S.A. intentioneaza sa realizeze documentatiile 
pentru conventii individuale de plata cu urmatoarele asociatii: 

 
• 2013 - As. E3A, Venus, Socului 1, 58; 
• 2014 - As. 32, 35, 39, 41; 
• 2015 - As. C1, 30, C3, Viitorul ANL, 66; 
• 2016 - As. Terra, 51,55. 

 
C. Recuperare debite 

 
In perioada 2013 – 2017 S.C. Energoterm S.A. va continua eforturile de recuperare a creantelor  

de la consumatorii de energie termica , asociatii de locatari, persoane juridice si persoane fizice. In acest 
scop vor fi utilzate toate mijloacele legale disponibile.  

Avand in vedere marirea numarului de conventii individuale de plata se va studia posibilitatea 
angajarii unui sef serviciu contractare - facturare  precum si a unui jurist, in vederea eficiantizarii 
activitatii de facturare, incasare si recuperare creante. 
 
 
 

6. CONSIDERATII FINALE 
 
 

Prezentul plan de management este in acord cu planul de administrare al consiliului de 
administratie al S.C. Energoterm S.A. Tulcea si urmareste obiectivele generale ale acestuia. 

Principalele consecinte ale prezentului plan de management vizeaza consolidarea S.C. 
Energoterm S.A. ca si operator local de furnizare a serviciului public de alimentare cu energie termica la 
nivel local precum si cresterea calitatii serviciilor furnizate utilizatorilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Director General 
       Ing. Bisca Nicusor Liviu 
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Nr. Specificaţie UM 
Anul 

2006 2007 2008 
 

2009 2010 2011 

 
 
 
 
1 

Caracteristici retea 
transport 

Lungime 
conducta km 

 
10,3 

 
11,2 

 
11,2 

 
12,5 

 
13,4 

 
13,8 

Diametre mm 
 

150-800 
 

76-800 
 

76-800 
 

76-800 
 

76-800 
 

76-800 

Tip (clasic, 
preizolata)  

95% 
clasic 
5% 
preizolata 

85% 
clasic 
25% 
preizolata 

75% 
clasic 
25% 
preizolata 

65% 
clasic 
35% 
preizolata 

40% 
clasic 
60% 
preizolata 

35% 
clasic 
65% 
preizolata 



 
Tabelul 1           ANEXA 1 
 
Tabelul 2 
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2 Procentul de retea de transport 

reabilitata 
 

5% 15% 25% 35% 60% 65% 

Nr. Specificaţie UM 

Anul 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

 
2009 

 

 
2010 

 
2011 

 
 
 
 
 
1 
 

Caracteristici retea 
distributie 

Lungime 
conducte 

km  
31 

 
29 

 
27,6 

 
24,3 22,2 21,5 

Diametre mm 50-250 50-250 
 

50-250 
 

50-250 50-250 50-250 

Tip (clasic, 
preizolata) 

- 
80% 
clasic 
20% 

preizolata 

70% 
clasic 
30% 

preizolata 

65% 
clasic 
35% 

preizolata 
 

 
50% 
clasic 
50% 

preizolata 
 

45% 
clasic 
55% 

preizolata 
 

40% 
clasic 
60% 

preizolata 
 

 
2 

Procentul de retea de distributie 
reabilitat 
 

 
%  

20 
 

30 
 

35 50 55 60 

Nr. Specificatie 2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

 
2009 

 
2010 2011 



Tabelul 3 
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ANEXA 2 
 

        
 

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ALE 
S.C. ENERGOTERM S.A.   2013- 2017 

1 
Total consumatori (CAF si 
centrale termice) 
 

Locuinte 9419 9153 9351 9650 10667 10447 10405 10001 

Institutii 
publice 

10 10 12 9 8 10 12 11 

Sector 
Servicii 

94 94 99 115 140 130 128 114 

Industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv 
de performanţă U.M. Propuneri 

 

Grad de 
îndepl. 

(%) 

Coef. de 
ponderare 

Grad de 
îndepl. 
pond. a 
obiect. 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Gradul de îndeplinire a 

 criteriilor de performanţă % 100  0,20  

2 Achitarea obligaţiilor către Bugetul de 
Stat în termenele legale % 100  0,20  

3 Achitarea obligaţiilor către Bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi Bugetele 
fondurilor speciale în termenele legale 

% 100  0,20  

4 Realizarea anuală de profit % 100  0,20  
5 Realizarea programului de investitii 

propus. % Trim. IV  0,15  

6 Implementarea Programului de 
reorganizare % Trim.IV    

Gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă   
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
     

Grigore Elena 
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            Anexa 1 

FORMULE DE CALCUL ALE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ 
 

 
1. Rata profitului net 
R =       Profit net       

   Cheltuieli totale                  
   x  100   (%)  

    
2. Marja brută 
Mb =       Profit brut din exploatare

                     Cifra de afaceri                               
  x 100    (% )     

 



3. Productivitatea muncii 
În unităţi monetare     Wm =       Cifra de afaceri  

                                                          Nr. salariaţi   
 (lei/salariat) 

 
4. Viteza de rotaţie a activelor 
V =       Cifra de afaceri  
  Total active       

  

      
5. Solvabilitatea patrimonială 
S =       Capitaluri proprii  

  Total pasiv                              
  x 100 (%) 

 
6. Lichiditate generală 
Lg= 
         Datorii curente           

      Active circulante   

 
7. Lichiditate imediată 
Li= 
             Datorii curente                   

  Active circulante – Stocuri   

 
8. Perioada de rambursare a datoriilor 
Pdat =         Datorii       
 

  x365 (zile) 

          Cifra de afaceri       
9. Perioada de recuperare a creanţelor 
Pcre =         Creanţe       

 Cifra de afaceri                 
   x 365 (zile) 
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          Anexa 2 
 

CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ ALE 
S.C. ENERGOTERM S.A.  

 
            
 
 
 

Nr. Denumire criteriu de performanţă U.M. Propuneri Coeficient de 



Crt. 2016 ponderare 
0 1 2 3 5 

1 Rata profitului net 
 % min. 1,5 0,05 

2 Marja brută 
 % 2 0,05 

3 Productivitatea muncii 
 mii lei/pers. 150.000 0,15 

4 Viteza de rotaţie a activelor totale 
 ori 2 0,10 

5 Solvabilitatea patrimonială 
 % ≥30 0,15 

6 Lichiditate generală 
2,0-2,5  2,0 0,05 

7 Lichiditate imediată 
0,5-1,0  1 0,15 

8 Perioada de rambursare a datoriilor 
 zile max. 160 0,15 

9 Perioada de recuperare a creanţelor 
 zile max. 230 0,15 
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ANEXA 4 
 

LICENTE, AUTORIZATII, AVIZE  S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA 
 

Nr. 
crt. Obiectiv Nr. autorizaţie de mediu 

 
TERMEN DE 

VALABILITATE EMITENT 

0 1 2 3 5 

1 Cazan de apă fierbinte C.A.F. nr. 1 Autorizaţia integrată de mediu nr. 28/06.12.2006 
reactualizată în 25.10.2007 25.10.2017 ARPM GALATI 

2 Cazan de apă fierbinte C.A.F. nr. 1 Autorizaţia nr. 3 privind emisiile de gaze cu efect 
de seră din 08.02.2008 2008-2012 ARPM GALATI 

3 

Sector termoficare: reţele primare de 
transport, staţie de repompare, puncte 

termice, module de încălzire şi 
preparare apă caldă menajeră 

 

Autorizaţia de mediu nr. 8066 din 26.10.2010  26.10.2020 APM TULCEA 

4 Centrala termică C.T. A.N.L.. 
 Autorizaţia de mediu nr. 8097 din 20.12.2010 20.12.2020 APM TULCEA 

5 Centrala termică C.T. 33 
 Autorizaţia de mediu nr. 8159 din 06.04.2011 06.04.2021 APM TULCEA 

6 Centrala termică C.T. 46 
 Autorizaţia de mediu nr. 8160 din 06.04.2011 06.04.2021 APM TULCEA 

7 Centrala termică C.T. 14 
 Autorizaţia de mediu nr. 7644 din 05.02.2008 05.02.2013 APM TULCEA 



8 Centrala termică C.T. 43 
 Autorizaţia de mediu nr. 7645 din 05.02.2008 05.02.2013 APM TULCEA 

9 
Centrala termică C.T. MALL (Str. 

Babadag nr. 140) 
 

Autorizaţia de mediu nr. 7818 din 16.12.2008 16.12.2013 APM TULCEA 

10 Sistemul centralizat de încălzire şi cele 
6 centrale termice de cvartal 

Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 7 din 
februarie 2009 25.10.2017 APM TULCEA 

11 ENERGOTERM S.A. 
ORDIN nr.1647/29.08.2011 Licenta clasa 2  

pentru SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE 
CU ENERGIE TERMICA 

30.06.2015 ANRSC-BUCURESTI 
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ANEXA 3 
 

 

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ALE 
S.C. ENERGOTERM S.A. 2013-2017 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv 
de performanţă U.M. Propuneri 

2016 

Grad 
de 

îndepl. 
(%) 

Coef. de 
ponderare 

Grad de 
îndepl. 
pond. a 
obiect. 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Gradul de îndeplinire a 

 criteriilor de performanţă % 100  0,25  

2 Achitarea obligaţiilor către Bugetul de 
Stat în termenele legale % 100  0,20  

3 Achitarea obligaţiilor către Bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi Bugetele 
fondurilor speciale în termenele legale 

% 100  0,20  

4 Realizarea anuală de profit % 100  0,20  
5 Recertificarea anuala a sistemului de 

management integrat în conformitate cu 
standardele ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 şi OHSAS 18001:2007 

% Trim. II  0,15  

Gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanţă   
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