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S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 

 
Ca urmare a adresei numărul 248 din 08.01.2014, remisă către SC Compania Locală de 

Termoficare COLTERM SA Timişoara, vă transmitem mai jos răspunsul la cele cinci puncte solicitate de 
dumneavoastră: 
 
1.Structura şi numele şefului fiecărei Direcţii/ Serviciu Public/ Societate/ Regie/ Instituţie Publică  
 
A. STRUCTURA: 
 
SC COLTERM SA are în structură următoarele unităţi productive: 
 
-  CET Timişoara SUD  
 În anul 1986 s-a pus în funcţiune prima capacitate la CET Sud, şi anume un cazan de apă fierbinte 
de 100Gcal/h. Centrala a fost proiectată să funcţioneze cu combustibil solid (lignit), suport de gaze 
naturale, fiind prevăzută a se realiza în două etape: termică şi energetică. 
 Partea termică cuprinde următoarele capacităţi:  
Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale 
Trei cazane de abur industrial de 100 t/h, 15 bar, 250 °C utilizând combustibil solid cu suport de gaze 
naturale. 
Partea electrică este asigurată prin montarea unei turbine în contrapresiune, cu putere instalată de 19,7 
MW, alimentată de cazanele de abur industrial. 
 
-  CT  Timişoara CENTRU  
 Acesta a fost pus în funţiune la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de „Uzina Electrică Timişoara”, 
fiind prima centrală electrică din Europa care a asigurat iluminatul străzilor. În anul 1957 centrala a fost 
conectată la sistemul energetic naţional prin LEA de 110 kV Oţelul Roşu Timişoara. 
 Perioada de după anul 1962 şi până în prezent, reprezintă etapa transformării centralei funcţionând 
din ciclu de condensaţie, într-o centrală cu ciclu de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului 
urban de termoficare. Pentru acoperirea necesarului de energie termică au fost instalate cinci cazane de 
apă fierbinte şi trei cazane de aburi. Combustibilul utilizat în centrală: gazele naturale şi păcura. 
 
 
-CENTRALA HIDROELECTRICĂ Timişoara  

Este amplasată pe râul Bega, la intrarea acestuia în municipiu. Ea a fost construită între anii 1906-
1910 în scopul producerii energiei electrice. 
În centrală sunt montate trei grupuri TH de tipul Francis cu puteri unitare de 400 KW, de fabricaţie Ganz, 
acţionând generatoare bifazice 2 x 2,2 KW, 550 kVA de aceeaşi fabricaţie, ce pot realiza o producţie 
anuală de energie electrică de 5 Gwh. 
 

S.C.COLTERM S.A. 
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-CENTRALA DE COGENERARE CU MOTOARE TERMICE „CET FREIDORF” 

A fost pusă în funcţiune în 2007, fiind dotată cu două motoare cu ardere internă tip CGC 500-1-
NG-50 cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare. Combustibilul utilizat: gaze naturale. 
 
-SISTEMUL DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE  

SC COLTERM SA are în administrare şi exploatare 117 puncte termice şi 7 centrale de cvartal, 
precum şi 46 staţii de hidroforizare a apei reci. 
Punctele termice asigură 90% din necesarul de energie termică al consumatorilor racordaţi la sistemul de 
termoficare urban, în timp ce alte 22 puncte termice industriale sunt deservite cu agent termic primar sau 
apă fierbinte. 
 
-MONTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE REPARTIZARE A COSTURILOR 

Montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de 
consum în imobile condominiale în care s-a adoptat acest sistem de repartizare se realizează pe baza 
autorizaţiei emisă în condiţiile legii, cu respectarea principiilor de repartizare echitabilă a costurilor, 
stimulare a aconomisirii resurselor, asigurarea eficienţei energetice, conservării mediului şi dezvoltării 
durabile. 
 
 B. Numele şefului SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA: 
 
. Ing. PETRICĂ PAMPU, Director General 
 
2. Componenţa Biroului/ Serviciului (numărul de angajaţi şi doar numele şefului de Birou/ 
Serviciu) 
 
Numărul total de angajaţi ai societăţii este: 879 
 
Componenţa: 

Conducerea executivă a Societăţii Comerciale COLTERM S.A. este asigurată de un director 
general, un director economic, un director producţiei, un director comercial şi un director economic.  
 
DIRECTORUL GENERAL - .ing. Petrică Pampu , coordonează direct următoarele compartimente şi 
activităţi: 
-Serviciul Resurse Umane – Trif Mariana  
-Oficiu juridic - consilier juridic Agud Carmen 
-Controlul financiar intern - ec. Cujba Emilia 
-Compartimentul Calitate  - ing Manolache Mihaela 
-Birou Mediu - ing. Popa Manuela 
-Compartimentul Sănătate, Securitate Ocupaţională, Situaţii de Urgenţă - ing Stoica Nicolae  
-Securitatea Instalaţiilor – Hamat Ioan 
-Serviciu Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Automatizări – Ruşeţ Ivantie 
 
DIRECŢIA PRODUCŢIE, – ing. Samuilă Ioan  
Compartimente coordonate direct de directorul producţie sunt:   
-Birou Energetic, Reglementări - ing. Soporan Dan Florin  
-Dispecerat - ing. Cicală Adrian 
-Serviciu investiţii – mentenanţă – sing. Ifrim Mihai 
-Laborator Metrologie - ing. Abrudan Gheorghe 
-Secţia Termomecanică  şef secţie – ing. Bozan Dumitru Cristian 
-Secţia Centrale şi Puncte Termice şef secţie- ing. Heredea Cristian 
-Secţia Electrică, PRAM-AMC – ing. Surdu Vasile 
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DIRECŢIA COMERCIALĂ – Mircea Cristian    
Coordonează direct următoarele activităţi:  
-Birou Achiziţii Lucrări şi Servicii – ing. Ivan Daniela 
-Birou Achiziţii Produse – ing. Cucu Ioan 
-Coloana Auto–ing. Băltean Sorin 
-Birou Marketing – Reghiş Andrei 
-Serviciu Administrativ – Nuşfelean Marcel 
-Birou Contracte – Kulcsar Joszef 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  - director economic - Ec. Buciu Ionel  
Coordonează direct următoarele activităţi:  
-Serviciul financiar - ec. Breje Lazăr 
-Serviciul contabilitate – ec. Canea Uţa 
-Serviciul costuri – patrimoniu  - ec. Şturm Margarete 
-Serviciu Încasări Debitori – Şutac Aurica  
-Birou Facturare – Kulcsar Mirela 
 
3. Obiectul de activitate al Biroului/ Serviciului/ Direcţiei: 
 
S.C.  COLTERM S.A. Timişoara are ca obiect principal de activitate: 
 
- producţia, transportul, transformarea, distribuţia şi furnizarea energiei termice; 
- producţia şi vânzarea/furnizarea energiei electrice; 
- exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice şi a instalaţiilor din punctele şi 
centralele termice; 
- hidroforizarea apei reci - prin intermediul staţiilor de hidrofor din 54 de puncte şi centrale termice se 
asigură apa rece la toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele; 
- montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor; 
 
 
4. Sinteza activităţii SC COLTERM SA pe anul 2013 
 

A. Sinteza activităţii de investiţii în anul 2013 
 

 Activitatea de investiţii realizată pe anul 2013 in cadrul SC COLTERM SA a fost concentrată 
pentru realizarea unui Program de investiţii în valoarea de 3.990.639 lei. 
Principalele lucrări care s-au realizat din Fonduri de Investiţii în anul 2013, în cadrul Companiei, sunt 
următoarele: 

- Finalizarea unor lucrări de investiţii în cadrul CET Sud 
- Refacerea reţelei de termoficare în zona Podului Michelangelo 
- Studii şi proiecte 

Din bugetul local au fost alocaţi 20.000 de lei pentru retehnologizarea centralelor termice de cartier CT 
Buziaş şi CT Dunărea.  
 

Din contractarea de credite bancare au fost executate lucrări în valoare de 32.482.251 lei. Cele mai 
importante lucrări care s-au realizat în 2013, sunt: 

- Reabilitarea reţelelor primare de termoficare din zona străzii Muzicescu în lungime de 560 ml; 
- Reabilitarea a 38 de reţele secundare de termoficare în lungime de 8700 ml; 
- Transformare a cinci centrale termice în puncte termice, inclusiv înlocuirea reţelelor de 

termoficare aferente acestora; 
- Achiziţia a nouă schimbătoare de căldură cu plăci, care au fost montate în punctele termice; 
- Automatizarea de puncte termice, lucrare care va continua si pe parcursul anului 2014; 
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- Refacerea izolaţiei termice a CAE 1, 2, 3 CET Sud şi conductele de termoficare; 
- Achiziţionarea şi montarea a opt vane; 
- Reabilitarea a două cămine de racord termoficare.   

 
 
 
B. Activitatea de producţie 
 
Sistemul actual de încălzire centralizata din municipiul Timişoara constă din:   

‐ Surse:  

• CET Centru Timişoara  
• CET Sud Timişoara  
• CET Freidorf 
• 7 centrale termice de cvartal  
• Reţele de transport  
• Puncte termice  
• Reţele de distribuţie  
 
CT Centru Timişoara  

CT Centru Timişoara include următoarele unităţi de producere agent termic:  

• Două cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MWt) cu funcţionare pe gaze naturale, numite 
CAF 1 şi CAF 2  
• Trei cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu funcţionare pe gaze naturale şi păcură, 
numite CAF3, CAF4, CAF 5 
• Trei cazane de abur cu funcţionare pe gaze naturale, numite CAE 1, CAE 2, CAE 3  
 
CAF1 si CAF 3 au fost retehnologizate şi funcţionează cu rezultate bune, iar CAF 2, CAF 4 şi CAF 5 nu 
au fost încă retehnologizate.  

La ora actuală, puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 465,2 MWt.  

CET Sud Timişoara  

CET Sud Timişoara are în compunere ca echipamente principale:  

• Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu funcţionare pe lignit şi gaze naturale, 
numite CAF 1, CAF 2  
• Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250

o 
C cu funcţionare pe lignit şi gaze naturale, numite 

CAE1, CAE2, CAE3  
• O turbină cu abur tip R 19.7-1.4/0.3 , cu contrapresiune la 1,2 bar si 19,7 MWe  
• Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea unitara de 50 Gcal/h 
(58,15 MWt)  
• Patru cazane de abur de 10 t/h, 15 bar, cu funcţionare pe gaze naturale, menţinute în rezervă rece.  
 

La ora actuală puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 406,6 MWt.  

 

Depozitarea zgurii şi cenuşii  

Depozitul de zgură şi cenuşă al CET Sud Timişoara este situat la 1,5 km sud-vest de satul Utvin. Întreaga 
suprafaţă este împărţită în trei celule, după cum urmează: -1 celulă în folosinţă, -1 celulă de rezervă, -1 
celulă supusă unor lucrări de ridicare a nivelului.  
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CET Freidorf 
Are in componenta doua motoare termice de tip Perkins cu o putere electrica de 0,5 MW (fiecare) si o 
putere termica de 0,61 Gcal (fiecare), precum si 5 cazane de apa calda, complet automatizate, de tip De 
Dietrich. 
 
Centrale termice de cvartal  
Sistemul de încălzire centralizată din Timişoara include 7 centrale termice de cvartal care funcţionează pe 
gaze naturale. Situaţia actuală a modernizărilor este următoarea:  

- 2 dintre aceste centrale termice au intrat într-un program de retehnologizare prin trecerea la producţia 
combinată de căldură şi energie electrică, având ca echipamente de bază motoare termice cu gaze 
naturale lucrările fiind preconizate a fi finalizate în semestrul II  2014 
-3 centrale termice au fost modernizate prin înlocuirea totală a echipamentelor  

- 4 centrale termice de cvartal (CT Corbului, CT Giurgiu, CT Porumbescu si CT Diana) au fost 
transformate in puncte termice in cursul anului 2013.  

Reţele termice de transport  

Lungimea totală (geografică) a reţelei de transport în Timişoara este 73 km, din care aprox. 20% este 
reabilitată.  

Puncte termice  

Sistemul de încălzire centralizat al municipiului Timişoara cuprinde 117 puncte termice de transformare 
şi distribuţie a căldurii şi apei calde.  

Reţele termice de distribuţie 

Lungimea totală (geografică) a reţelei de distribuţie din Timişoara este de 275 km. În prezent, cca. 65% 
din reţeaua de distribuţie este reabilitată. 

Puterea actuală instalată în centralele electrice de termoficare aparţinând SC COLTERM SA (CT Centru, 
CET Sud, CET Freidorf) este de 897,6 MWt şi 19,7 MWe, iar în centralele termice de cartier CT puterea 
instalată este de 48,36 MWt . 
  
Din puterea totală instalată: 
 -43 % este în centrale pe cărbune (lignit cu suport gaze naturale) 
 -57 % este în centrale pe hidrocarburi 
 
Din puterea totală instalată: 
 -24% o reprezintă grupurile de cogenerare  
 -76 % o reprezintă sursele de vârf 
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Producţiile şi consumurile de energie aferente surselor de producere CT Centru, CET Sud, CET Freidorf 
şi CT, în anul 2013 au fost: 
 

 CT Centru CET Sud 
CET 
Freidorf 

CT 
cvartal Total 

Energie electrica produsa 
[MWh] 0 23.815 3.684 - 27.499 

Energie electrica livrata in 
SEN [MWh] 0 2.920 3.414 - 6.334 

Energie termica produsa 
[MWh] 259.636 663.432 6.248 60.462 989.778 

Energie termica produsa in 
cogenerare [MWh] 0 236.376 4.812 0 241.188 

Energie termica produsa in 
surse de vârf [MWh] 259.636 427.056 1.436 60.462 748.590 

Consum total combustibil 
[MWh] 285.520 913.660 12.177 65.945 1.277.302

Consum cărbune [MWh] 0 734.219 0 0 734.219 
Consum păcură 7.173 0 0 0 7.173 
Consum gaze naturale 
[MWh] 278.347 179.441 12.177 65.945 535.910 

Randamentul global al 
centralei 

 
0,91 
 

0,75 0,82 0,79  

 
Totodată a fost produsă în cadrul Centralei Hidroelectrice Bega Timişoara, din surse regenerabile, 
cantitatea de energie electrică de 2.296 MWh. 
 
În figura următoare este prezentată comparativ cantitatea de energie termică intrată lunar în reţeaua de 
transport în anii 2012 şi 2013. 
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Din totalul energiei produse în sursele menţionate mai sus, în anul 2013, acestea au fost: 
 -26,4 % în cogenerare 
 -73,6 % în surse de vârf                                                                        

                                                             

26,4

73,6

cogenerare

surse de varf

 
                                                          
Ponderea producţiei, în sursele menţionate, a fost funcţie de tipul combustibilului de: 
 
 -57,48 % pe cărbune        
 -41,96 % pe gaze naturale    
 - 0,56 % pe păcură 
                                                                                          

                                                       

Carbune; 
57,48

Gaze naturale; 
41,96

Pacura; 0,56

Carbune

Gaze naturale

Pacura
 

 
Energia termică livrată în anul 2013 a fost de 678.655 MWh. În această cantitate de energie este cuprinsă 
şi echivalentul termic a 2.871.555 mc apă caldă de consum. Totodată prin intermediul instalaţiilor din 
cadrul SC COLTERM SA a fost furnizată si cantitatea de 949.650 mc apă rece (hidrofor) 
 
5. Obiective majore pe anul 2014 
 
Obiectivele majore stabilite de Conducerea S.C. COLTERM S.A., cu aprobarea Consiliului Local 
Timişoara, pentru anul 2014 sunt:  
  
Modernizare CT Dunărea prin instalarea de unităţi de cogenerare cu motor termic – lucrare în curs, având 
ca sursă de finanţare Alocaţii Bugetare cu finalizare în 2014; 
 
Modernizare CT Buziaş prin instalarea de unităţi de cogenerare cu motor termic – lucrare în curs de 
execuţie având ca sursă de finanţare Alocaţii Bugetare cu finalizare în 2014; 
 
Retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor termice primare şi secundare de transport din 
Municipiul Timişoara – lucrare în curs de execuţie având ca sursă de finanţare surse proprii (credit bancă) 
in valoare de 32 mil. lei  cu finalizare în 2014; 
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S-au făcut demersurile pentru un nou proiect de accesare de Fonduri Europene conform 

Programului Operaţional Structural Mediu – Axa prioritară 3 – Sector Termoficare care cuprinde 
proiectul „ Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timişoara pentru 
perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice ” .  
Acest proiect este în valoare de 25 milioane euro şi va fi finanţat 50% fonduri europene şi 50% fonduri 
locale. 

Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi 
integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara – lucrare ce se estimează că se va derula pâna în anul 
2015.   
 

Continuarea planului de strategie privind promovare noului sistem, intitulat “Contorizarea pe 
orizontală – sistemul care îţi oferă siguranţă şi independenţă”. Elaborarea unei campanii de conştientizare 
a populaţiei privind avantajele sistemului de contorizare individuală comparative cu celelalte surse 
alternative de încălzire.  
 
 
 
 
 


