
RAPORTUL DE ACTIVITATE 
AL SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI „REŢELELE TERMICE CAHUL” ÎN ANUL 2015 

                                                 
 

SA „Reţelele termice Cahul” este fondată în baza deciziei Consiliului municipal Cahul    
nr.4(8/5)-XXI din 25.09.2000 în rezultatul reorganizării întreprinderii de stat – Direcţia de 
Producţie Interraională a reţelelor termice şi cazangerii orașul Cahul. 

SA „Reţelele termice Cahul” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat seria MD 
nr.136001354. 
     Genurile de activitate: 

- producerea şi realizarea energiei termice; 
- activitatea comercială; 
- deservirea tehnică a cazangeriilor. 
La momentul înregistrării conform bilanţului, capitalul statutar alcătuia 19608760 lei. 
În timpul de faţă costul restant al fondurilor fixe constituie 3963,4 mii lei. 
Fondurile fixe sau micşorat pe parcursul acestor 9 ani din contul transmiterii gratis a 15 

cazangerii la balanţa Primăriei Cahul, conform deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.8/4(20/4)-XXIII din 17.09.2008 şi nr.10/5(17/5)-XXIV din 14.12.2012, a virării din cont a 
utilajului, reţelelor termice, vînzarea de către portărel, conform hotărîrii instanţei de judecată  a 
clădirilor fostelor cazangerii, pentru achitarea datoriilor istorice la gazele naturale. 

La balanţa întreprinderii sînt înscrise 8 cazangerii: 7 mini cazangerii și una de încălzire 
centrală, presiunea pe oră constituie 0,6 Gcal/oră.  

În legătură cu transmiterea cazangeriilor în an.2008-2012 s-a micşorat producerea 
energiei termice, care constituie 645,2 Gcal. 

Energia termică se livrează cu tariful 1355 lei 1 Gcal fără TVA, conform Hotărîrii ANRE 
din 21.10.2011 nr.429. 

Începînd cu anul 2007 SA „Reţelele termice Cahul” de la producerea energiei termice 
primea profit, prin care se achitau datoriile anilor precedenţi. Datoriile anilor precedenţi 
constituie mai bine de 10,5 mln. lei. Aceste pierderi au fost formate în rezultatul transmiterii şi 
virării din cont a fondurilor fixe. Ultimul profit a fost primit în an.2011, dar în iulie 2012 acest 
profit a fost îndreptat la stingerea datoriei în sumă de 406,6 mii lei al Primăriei pentru energia 
termică, conform hotărîrii Primăriei. 
     În decembrie an.2012 au fost excluse din capitalul statutar al întreprinderii încă două 
cazangerii Spitalul raional Cahul şi pe str.M.Şolohov. 
     Din 8 cazangerii, care au rămas la întreprindere, numai 3 au funcţionat cu tariful aprobat 
de ANRE. 
     La cazangeriile rămase se oferă servicii de deservire tehnică. 
     Datele activităţii financiare al întreprinderii pe an.2015 se anexează. 
     Cum reiese din tabele activitatea financiară a întreprinderii, ocupaţia de bază sînt lucrări 
de reparaţie şi deservirea tehnică a cazangeriilor altor întreprinderi. 
     Întreprinderea pe genul dat de ocupaţie are trei licenţe, personal calificat şi atestat: 

- pornire-reglare şi deservirea tehnică; 
- exploatarea cazangeriilor; 
- producerea energiei termice. 
În an.2015 termenul licenţelor a expirat, dar 2 licenţe: deservirea tehnică şi exploatare au 

fost primite cu terminul valabilităţii pînă în anul 2020. În timpul de faţă lucrăm cu ANRE privind 
licenţa la producerea energiei termice. 

Volumul deserviri tehnice este mare,î n anul 2014 au fost îndeplinite lucrări în sumă de 
966,5 mii lei, pe anului 2015 în sumă de 1089.4 mii lei. 

Au fost încheiate 81 de contracte la deservirea tehnică, care includ 136 cazangerii (lista se 
anexează). 



Întreprinderea deserveşte cazangerii din 5 raioane: Cahul, Cantemir, Vulcăneşti - în 
decursul ultimilor 5 ani, iar ultimi 2 ani am început a deservi cazangeriile raioanelor Taraclia şi 
Comrat, cu an ce trece numărul acestor raioane se măresc. 

Datoriile debitoare şi creditoare sunt curente,în instituţiile bugetare greu trec plăţile prin 
trezorerie. 

În perioada sezonului de încălzire la întreprindere muncesc 28 de angajaţi, între sezoane -  
21 pers.. 

În sezonul de încălzire se angajează lucrători sezonieri în dependenţă de cantitatea de 
cazangerii cu deservirea deplină. 

Consiliul Administrativ al întreprinderii, ales în anul 2012 din 7 persoane, sa întrunit doar 
o singură dată, unde am fost şi eu invitat, fiindcă nu am fost ales în consiliul, cu toate că 
precedenţi 12 ani am fost membru al consiliului. Mai mult nu am auzit şi nici nu am văzut ca 
consiliul că ce întrunească, aşa doar consiliul toţi anii aceşti nu a lucrat. 

În legătură cu aceasta propunem: 
1. A alege Consiliul Administrativ din 5 membri, trei consilieri şi doi angajaţi al 

întreprinderii. Din partea întreprinderii propunerea noastră  directorul Mandaji I.A. și inginerul 
şef Nistor V.G. 

2. A propune Consiliului a efectua analiza situaţiei privind transmiterea obiectelor 
(cazangeriilor) în bugetul republican, asigurarea medicală etc. şi a emite o concluzie privind 
rentabilitatea-legitimarea acestor transfere, fără achitarea arendei obiectelor care se află la 
balanţa întreprinderii bugetului local. 

Să se stabilească ce este acesta pas de demnitate sau s-a dat posibilitatea întreprinderilor 
private, care la moment deservesc aceste obiecte, a se îmbogăţi din contul obiectelor bugetare. 
De acea că, peste un an-doi aceste obiecte nimeresc la noi  pentru a le deservi, ele sunt aduse la 
un nivel critic, ca de pildă cazangeria complexului de la spital. 

3. În legătură cu acea că există două hotărîri judiciare din 08.02.2016 şi 16.03.2016 
privind legalitatea şi legitimitatea existenţei SA „Reţelele termice Cahul”, precum şi 
înregistrarea în Oficiul Teritorial Cadastral a fondurilor fixe (cazangeriile) din capitalul statutar 
al întreprinderii la balanţa primăriei (copiile se anexează), propun a primi horărîrea privind 
întoarcerea cazangeriilor Spitalului raional Cahul, pe str.M.Şolohov, pe str.I.L.Caragiale etc. Cu 
toate, că unele din ele au fost demontate şi nu se ştie în ce stare se află utilajul. 

După toate acestea consiliul trebuie să primească o hotărîre conform legislaţiei.  
Şi în sfîrşit întrebarea a patra privind denumirea întreprinderii SA sau ÎM, a clarifica 

scopul şi necesitatea schimbării denumirii întreprinderii, cheltuielile date vor fi de prisos, 
problema aceasta poate fi rezolvată fără instanţiile juridice, e necesar drept a perfecta hotărîrea 
conform legii cu privire la societăţile pe acţiuni. 

În caz de primire hotărîrii cu privire la schimbarea denumirii întreprinderii propunem 
toate aceste acţiuni să se hotărască în luna aprilie, după expirarea sezonului de încălzire şi 
terminarea acţiunii a 81 contracte privind deservirea tehnică, fiindcă cu lichidarea întreprinderii 
toate licenţele, atestările etc., fiindcă toate documentele va fi necesar de a le primi pentru 
întreprinderea nouă. 

SA sau ÎM totuna legea nu dă voie obiectele care participă în producere a retrage şi a le 
dărui pricinuind haos întreprinderii. 
 

     
        
Director SA „Reţelele termice Cahul”                           Ion MANDAJI  


