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Domnului Dorin Chirtoacl
Primar General
Prim[ria Municipiului Chiginlu
Bd. $tefan cel Mare, 83
I/4D-2012
Chiqinlu
Republica Moldova

Stimate Domnule Primar General,

$timafi membri ai Consiliului Municipal Chiqintru,

Ref,: Alimentarea centralizatd cu energie termicd a municipiului Chisindu

Ne adresdm Dumneavoastrl inaintea gedinfei Consiliului Municipal, in primul rdnd
pentru a V[ mulfumi de discufiile constructive pe care le-am avut pe parcursul ultimelor luni
in leg[tur6 cu posibilit{ile de imbuntrtdfire a serviciilor de alimentare centralizatd cu energie
termictr a locuitorilor municipiului Chiqinlu gi contribufia Blncii Mondiale gi a Guvernului
Suediei la atingerea acestui obiectiv, precum gi pentru consolidarea securit{ii energetice a
Republicii Moldova. Pentru a ajuta Moldova sd realizeze aceste dou6 scopuri, Banca

Mondiall gi Guvernul Suediei au oferit sprijin continuu la pregitirea reformelor majore
necesare pentru sectorul de termoficare. Ne-am angajat, de asemene4 si oferim asistenfi
financiar[ semnificativ[ pentru realizarea investiliilor atdt de necesare, qi asigurarea

viabilit{ii financiare a sectorului. Din nefericire, lucrurile au ajuns pdn[ in punctul critic, iar
noi vom fi obligafi sd ne rehagem asistenfa tehnici gi suportul financiar in cazul in care

reformele propuse nu vor fi aprobate de toate pdrfile interesate. Prin urmare, aprobarea de

citre Consiliul Municipal a deciziei privind fuzionarea Termocom-ului cu CET-I gi CET-2,
in cadrul gedinfei programate pentru ziua de joi, 5 decembrie, are o importantp critici in
contextul eforturilor cuprinzdtoare de restructurare.

Dupi cum bine cunoagteli, Termocom-ul, intreprinderea Municipal[ ce presteazl

servicii de alimentare centralizatd cu energie termic6, s-a confruntat cu
pe parcursul ultimilor 20 ani, acumuldnd datorii in valoare de 138 mi
Moldovasaz. Acest volum al datoriilor. a determinat furnizorul sd
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naturale Moldovei in sezonul de incilzire 2008-2009, fapt care a demonstrat c[ Moldova nu

are securitate energeticl, iar o singurl intreprindere ce oferl servicii de alimentare

centralizatd cu cdldurl poate cauza probleme pentru intreaga economie a t[rii precum gi

pentru locuitorii municipiului Chigin[u.
Termocom-ul nu a dispus de capacitili gi, deci, a fost tn imposibilitatea de a realiza

lucrfuile necesare de intrefinere Ei reabilitare. Drept uffnare, reteaua de alimentare cu agent

termic se deteriore azd, iar numlrul de rupturi in refeaua municipiului Chigin[u este de I 0 ori
mai mare in comparafie cu sistemele mai moderne de termoficare din Europa. in cazul in
care nu vor fi rcalizate investifii urgente, existl ganse foarte mari ca sistemul sd sufere o

rupturi criticd" perturbdnd grav serviciile de alimentare centralizati cu clldur6. in plus,

Termocom-ul trece print-un proces de restructurare deja de mai mulli ani, iar conform
procedurii planului, intreprinderea va trebui lichidat[ la sfhrgitul lunii decembrie 2013, fapt

care ar putea perturba serios activitatea acesteia.

in anul 2009, Banca Mondiall gi Guvernul Suediei au inifiat efornrri de identificare a
unor solufii potenfiale pentru aceastl problemI. incepdnd cu aceasttr perioadl, ne-am angajat,

in consultare cu Guvernul Moldovei, Consiliul Municipal Chiginlu, Primarul General gi alte

p6(i interesate, s[ identificlm gi sI sprijinim opfiuni viabile care s[ contribuie la asigurarea

unor servicii accesibile, fiabile gi durabile de alimentare cu cildur[ penhu locuitorii
municipiului Chiginlu. Pornind de la acest obiectiv, gi ca rlspuns la o solicitare parvenittr din
partea Guvernului Moldovei, Banca Mondiall a pregltit un progftrm de investifii in valoare

de 40 milioane dolari in vederea asiguririi continue cu servicii de alimentare cu clldurl,
sporirea eficienfei sistemului de aprovizionare centralizatd cu agent termic Ai atenuarea

impactului procesului de restructurare recomandat. Suplimentar, Banca Mondial[ a planificat
o garanfie in valoare de 80 milioane dolari pentru a ajuta Moldovei sf, restructureze gi s[
refinanfeze in condilii avantajoase stocul de datorii acumulate, contribuind astfel la reducerea

riscurilor de intrerupere a livrlrilor de gaze naturale pe viitor.
Acum insd existl riscul ca acest volum considerabil de asistenJi, in valoare totall de

120 milioane dolari, s[ fie pierdut, in cazul in care Consiliul Municipal nu va adopta decizia
privind fuziunea Termocom-ului, CET-I gi CET-2, dup[ ce Guvernul a adoptat anterior o
hotlrdre in cadrul qedinfei din 13 noiembrie 2013, cu privire la fuzionarea celor trei
intreprinderi. Un sistem de termoficare nereformat gi neperformant va descuraja investitiile
in sector gi va expune riscului un numir aproximativ de 160,000 locuitori ai municipiului,
care nu dispun de o sursl alternativl de alimentare cu c6ldur6; pentru aceste persoane orice
perturbare a sistemului de alimentare cu cdldurd poate avea consecinfe sociale grave in
perioada rece a anului.

Banca Mondiald gi Guvemul Suediei doresc sd reitereze disponibilitatea lor de a
susfine reformele din sectorul de alimentare centralizatd cu energie termicl. Alfi parteneri de

dezvoltare sunt pregdtifi sd se aldture acestor eforturi pentru a ajuta Moldova s[ facd fafa

acestor provoclri. Totugi, avdnd in vedere caracterul urgent al acestei probleme, nu va exista
o altl alternativ[ decdt anularea asistenfei in valoare de 20 milioane dolari acordate in
condilii concesionale IDA, qi suspendarea finanfirii din partea BIRD, in valoare de
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100 milioane dolari, in cazul in care Consiliul Municipal nu va adopta decizia privind
fuziunea Termocom-ului, CET-I gi CET-2 in cadrul gedinfei din 5 decembrie 2013.

Sperdm c[ Dumneavoastr[ gi colegii Dumneavoastrl se vor al[tura eforhrrilor noastre

comune, pentru a proteja buntrstarea celor mai vulnerabili locuitori ai municipiului Chiginlu
gi a reconstrui o infrastructurtr energeticd fiabil[ gi eficientd pentru cet{enii Republicii
Moldova.

Cu profund respect,

/semndtura/ /semndtura/

Dl. Abdoulaye Seck E.S. Dna. Ingrid Tersman

Director al Reprezentanfei din Moldova Ambasador Extraordinar gi

Banca Mondiald Plenipotenfiar al Regatului

Europa gi Asia Centrali Suediei in Moldova
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Cc: E.S. Dl. lurie Leanc6, Prim-ministru al Republicii Moldova
E.S. Dl. Valeriu Lazilr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei
E.S. Dl. Anatol Arapu, Ministru al Finanfelor
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