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SISTEMUL DE TERMOFICARE
AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA



SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ
AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

COMPONENTA DETALIERE 

SURSA PENTRU 
PRODUCEREA 
ENERGIEI ELECTRICE 
ȘI TERMICE

CET TIMIŞOARA SUD:
• 3 cazane de abur de câte 100 t/h (CA1, CA2, CA3), cu
funcţionare pe lignit şi gaze naturale, instalate în 1984
– 1986 – 1988;
• 1 turboagregat de 19,7 MW, tip ER 19,7-1,4/0,3, cu
contrapresiune, instalat în anul 2007;
• 4 cazane de abur de câte 10 t/h (C1, C2, C3, C4), cu
funcţionare pe gaze naturale, instalate în 1986
(constituind centrala termică de pornire).



SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA
AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

COMPONENTA DETALIERE 

SURSA PENTRU 
PRODUCEREA 

ENERGIEI ELECTRICE
ȘI TERMICE

CET TIMIȘOARA CENTRU:
• 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu
parametrii 35 bar, 450° C, cu funcţionare pe gaze
naturale, instalat în 1951;
• 2 cazane de abur (nr. 2 şi 3) de câte 12,5 t/h, tip Sulzer
Frerres Elveţia, cu parametrii 30 bar, 420 ° C, cu
funcţionare pe gaze naturale, instalate în 1936;
• 2 cazane de apă fierbinte (nr.1 şi 2) de câte 50 Gcal/h,
tip PTVM 50I, cu funcţionare pe gaze naturale, instalate
în 1969-1970; Au fost retehnologizate
• 2 cazane de apă fierbinte (nr. 3 şi 4) de câte 100
Gcal/h, tip 4B, cu funcţionare pe gaze naturale şi
păcură, instalate în 1973-1977. Au fost retehnologizate
CENTRALA HIDRO ELECTRICĂ TIMIȘOARA: 3x0.4 MW putere
instalată.



În 22.11.2010 a fost inițiat proiectul "Retehnologizarea sistemului
centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la 
normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru 
creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană." 

Valoare totală proiect: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 205.056.850 lei (fără TVA),
Valoare nerambursabilă din fonduri de coeziune: - - - 95.351.433 lei,
Contribuția din bugetul național: - - - - - - - - - - - - - - - 85.816.291 lei, 
Contribuția din bugetul local: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.535.145 lei,
Cheltuieli neeligibile: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.353.981 lei.

Durată implementare: 31.12.2015, Proiect Finalizat

COLTERM 
ȘI STANDARDELE DE MEDIU



1. Reabilitarea reţelelor primare şi secundare de termoficare si a 
recirculării ACM din Municipiul Timişoara  - valoarea estimata 
34.308.348,97 Euro - durata estimata de realizare a lucrarii 24 luni dupa
semnarea contractului de finantare
2. Construirea unei centrale de cogenerare care sa utilizeze ca si 
combustibili biomasa– valoarea estimata 30 mil Euro – durata de 
realizare a proiectului  36 luni
3. Maximizarea puterii livrate din CET Sud – SF inaintat la Primaria
Timisoara – valoarea estimata 857 mii Euro - durata de realizare a 
proiectului 6 luni dupa incheierea contractului de achizitie. CT Centru-
substatie de pompare
4. Eficientizarea punctelor termice  si a centralelor termice  de  cartier
– lucrare la care s-a prevazut 10 mil Euro pana in 2020 - instalare de 
panouri solare pentru furnizare ACC pe perioada de vara
5. Achizitia de contoare inteligente de energie termica si acc – valoare
estimata 4.5 milioane euro

INVESTITII PROPUSE SPRE FINANTARE



SURSĂ

TRANSPORT

DISTRIBUȚIE

Realizate:

TOTAL 73 km, din care:

TOTAL 270 km , din care:

2 Cazane de apă fierbinte reabilitate 
(58,15/116,3 Mwt) 

3 Cazane de abur reabilitate(100t/h)

4 Echipamente de monitorizare online

8 Pompe reabilitate

1 Instalaţie de desulfurare

4 Convertizoare de frecvenţă noi

Aprox. 14 km reabilitați 
Aprox. 15 km propuși – Etapa II

Aprox. 113 km reabilitați
Aprox. 21 km propuși – Etapa II

SITUAȚIE CENTRALIZATĂ 
RETEHNOLOGIZARI COLTERM TIMIŞOARA

TOTAL 120 puncte si
centrale termice

Toate cele 120 puncte termice au fost 
automatizate



Sistemul de automatizare implementat realizează următoarele:
1. Achiziție de parametri din integratoare și din convertizoarele de

frecvență:
 Temperaturi
 Presiuni
 Debite

2. Monitorizarea locală și la distanță a parametrilor achiziționați;
3. Reglajului automat sau manual – local sau de la distanță a

temperaturilor și presiunilor pentru apă caldă de consum și
încălzire;

4. Transmiterea parametrilor la Dispecerat;
5. Arhivarea parametrilor și realizarea de grafice și de rapoarte;

AUTOMATIZARI LA CELE 117 
PUNCTE TERMICE ȘI 6 CENTRALE TERMICE



Harta – puncte și centrale termice









CLIENTI COLTERM

Număr contracte 
Sfârşit 
de an 

Apartamente Populaţie Agenţi ec./ Instituţii 

 Deconectate Racordate  Contracte Puncte de 
lucru 

2009 Cereri Dosar 
complet 

88200 5000 1200 2150 

2010 2000 1050 86200 4900 1150 2050 
2011 7400 3700 78800 4800 1100 1900 
2012 6000 3100 72800 4650 1000 1750 
2013 4800 3400 68000 4530 950 1650 
2014  3374 1994 64626 4460 924 1604 
2015 2259 1588 62367 4367 921 1579 
2016 1825 1429 60542 4268 918 1576 

 



CLIENTI COLTERM IN CURS DE PRELUARE SI 
LUCRARI DE DISTRIBUTIE PE ORIZONTALA

Lucrări aflate în diferite stadii de execuţie în vederea preluării pe SACET prin puncte
termice proprii la următorii consumatori:

1. Timisoara City Business Center – Preluat in totalitate – Putere termica 4,65 Mw

2. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă cu cele 2 locaţii – Putere termica 1,2 Mw

3. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 30 – Putere termica 300 Kw

4. Şcoala generală nr. 15 – Putere termica 100 Kw

5. Sala sporturilor C. Jude – Putere termica 700 Kw

6. Aquatim sediul central – Putere termica 400 Kw

Total imobile contorizate individual, unde distribuţia agentului termic se realizează pe
orizontală, în perioada 2013-2016 : 19, însumând un număr de 165 apartamente.



Blocuri care beneficiază de distribuţia pe orizontală 
a agentului termic– situaţie comparativă
octombrie-februarie,   2012/2013 – 2014/2015

Nr. 
crt.

Adresa

Consumul mediu în
sezonul rece 
2012/2013 - înainte de 
trecerea la noul sistem 

Consumul mediu în
sezonul  rece 
2015/2016- după 
trecerea la noul sistem

Economie

Procent Lei/Apartament

1.
Str. Storojineţ bl. B30 – bloc pilot, 
lucrare finalizată în 2013- 19 ap.

95,08 MWh 76.4 MWh 19.65 % 208.87 lei

2.
Str. Gh. Lazăr nr. 9, sc B lucrare 
finalizată în 2014-8 ap.

70,33 MWh 26.78 MWh 54.84 % 863.59 lei

3.
Str. Gh. Lazăr 9, sc. A, lucrare
finalizată în 2014/9 ap.

85.84 MWh 58.38 MWh 31,99% 307.04 lei

4.
Str. Martir Sebastian Iordan nr. 1, 
lucrare finalizată în 2014-7 ap.

39,93 MWh 30.51 MWh 23.58 % 285.71 lei

5.
Aleea Sănătăţii nr. 9, sc. C, bl. 88, 
lucrare finalizată în 2014-12 ap.

78,86 MWh 61.41 MWh 22.13 % 308.93 lei

6.
Str. Acad. Al. Borza nr. 6, lucrare 
finalizată  în 2014-12 ap.

81,36 MWh 57.55 MWh 29.26 % 1011.67 lei



SISTEME DE INCALZIRE CENTRALIZATA  -
BARIERE SI FACTORI DE IMPACT

Bariere
1. Legislative/Strategice - Nu exista strategie actualizata privind SACET

- Nu se respecta legislatia privind zonele unitare
- Acces limitat la alimentarea din sistemul de transport al     

gazelor naturale

2. Economice - Insuficiente fonduri pentru retehnologizare
- Durata mare de timp de implementare a unei investitii

(inclusiv achizitiile, contestatii etc)
- Pretul gazelor naturale nu este diferentiat corespunzator

intre consumul SACET si consumul casnic
- Conformarea la normele de mediu au influenta asupra

pretului energiei termice

3. Marketing/Publicitate - Publicitate negativa a SACET promovata de furnizorii de 
- centrale termice individuale



SISTEME DE INCALZIRE CENTRALIZATA  -
BARIERE SI FACTORI DE IMPACT

Factori de impact

1. Economic   - SACET asigura locuri de munca si genereaza investitii care la randul lor
asigura locuri de munca in industria orizontala

2. Social          - SACET + Eficienta energetica + Sistem individual de reglaj si contorizare
= incalzire accesibila financiar

3. Mediu - SACET asigura reducerea emisiilor de CO2, NOX, SO2, cu impact asupra
sanatatii populatiei



CERTIFICARE ISO 50001 – SISTEM DE 
MANAGEMENT AL ENERGIEI

Implementat si certificat de catre COLTERM in 2015, asigura:

1. Dezvoltarea mai eficienta a politicilor privind utilizarea energiei

2. Stabilirea de tinte si obiective privind politicile in domeniul utilizarii energiei

3. Folosirea informatiilor si datelor in deciziile privind utilizarea energiei

4. Masurarea rezultatelor

5. Revizuirea politicilor pentru imbunatatirea eficientei acestora

6. Imbunatatirea continua a managementului energiei



Realizarea studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO 
(Energy Service Company) si creşterea acceptibilitatii
Sistemului ESCO pe piaţa eficientei energetice a locuinţelor 
colective 

Parteneri în cadrul proiectului: ROSENC (Cluster de energii regenerabile), Primăria 
Municipiului Timișoara (PMT); Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT); 
COLTERM SA; Specialiști din Olanda cu expertiză în finanțarea economiei de 
energie.

Obiectivele Proiectului:
Studiu de fezabilitate ce vizează atragerea unor finanțări pentru implementarea de 
măsuri de eficiență energetică în blocurile de locuințe din Timișoara.
Scopul final:
Pe lângă reducerea considerabilă a facturii consumului de energie la utilizatorii 
casnici, se dorește realizarea unor lucrări de eficiență energetică prin sistemul 
ESCO, gratuite pentru proprietarii imobilului (lucrări de reabilitare termică a 
anvelopei; lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire; ventilație cu recuperare de 
caldură; modernizarea sistemului de apa caldă menajeră



MyColterm

CONCEPT MARKETING:

CENTRALA TERMICĂ COLTERM



CENTRALA TERMICĂ COLTERM

CONTOR INDIVIDUAL DE ENERGIE



BENEFICII

1.FLEXIBILITATEA REGLĂRII CĂLDURII în fiecare cameră dar și în tot       
apartamentul este identică cu cea a unei instalații alimentate de ocentrala pe gaz;

2.ÎȚI POȚI GESTIONA CONSUMUL!  Grija ta de a regla căldura, cu ajutorul 
robineților, conform nevoilor - se va reflecta într-o valoare a facturii conform 
posibilităților ! VEI PUTEA REDUCE SEMNIFICATIV VALOAREA FACTURII !

3.REDUCEREA  “PIERDERILOR”-degajărilor de energie termică din spațiile comune
Reducere datorate instalației noi, din PPR, izolată termic, ce nu colmatează va 
contribui la diminuarea facturii;

4.PROTECȚIA FAȚĂ DE CREȘTEREA GALOPANTĂ A PREȚULUI GAZULUI la 
consumatorii casnici;
5.INDEPENDENȚA  FIECĂRUI APARTAMENT  BLOC- FAȚĂ DE CELELALTE;

6.SISTAREA  DIVERGENȚELOR   ÎNTRE VECINI -datorită modului facil, transparent,  
clar, corect și precis de împărțire a costurilor și de citire a contoarelor .



VĂ MULŢUMIM!
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