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COMUNICAT
RADET Bucuresti, 24 august 2019 – În urma informațiilor apărute în presă în ultima perioadă,
potrivit cărora Primăria Capitalei întarzie nemotivat preluarea activității RADET de către
Termoenergetica, pentru corecta informare a opiniei publice, comunicăm următoarele:
Primăria Municipiului București a înființat prin HCGMB nr. 145/11.03.2019 Compania
Municipală Termoenergetica București S.A pentru asigurarea continuității prestării serviciului
public de alimentare cu energie termică a consumatorilor, evitând astfel situația de colaps ce ar
fi putut apărea în condițiile iminentei intrări în faliment a operatorului RADET.
La data de 14.06.2019 Oficiul Național al Registrului Comerțului prin judecatorul delegat s-a
pronunțat asupra înființării Companiei Municipale Termonergetica București SA conform
rezoluției nr. 77820 din 13.06.2019.
S-a întocmit în draft documentația necesară delegării serviciului care a fost transmisă spre
analiză Consiliului Concurenței. În urma recomandărilor Consiliului Concurenței din data de
21.06.2019, a fost elaborată o documentație nouă ce cuprinde Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică cu anexele aferente și Studiul de
oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie
termică.
În prezent, este în curs de finalizare documentația pentru delegarea gestiunii serviciului,
respectând Ghidul privind conținutul actului de încredințare a serviciului public de alimentare a
populației cu energie termică, în sistem centralizat, din punct de vedere al regulilor de
concurență și ajutor de stat, și urmează a fi transmisă în cursul săptămânii următoare Consiliului
Concurentei pentru avizare.
Pentru a ne asigura că sunt respectate prevederile Cadrului UE pentru ajutoarele de stat sub
forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public (2012/C 8/03) și ale comunicării
Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat, în cazul
compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C 8/02),
am apelat la expertiza unui consultant financiar cu experiență relevantă în domeniu.
Serviciile de consultanță privind realizarea analizei compensației acordate de Primăria Capitalei
privind serviciul public de alimentare cu energie termică, în contextul criteriilor Altmark vizează
respectarea hotărârii adoptată în cauza Altmark, hotărâre prin care Curtea de Justiție a stabilit
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că, atunci când sunt îndeplinite patru criterii cumulative, compensațiile pentru obligația de
serviciu public nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE:
 întreprinderea beneficiară trebuie să aibă efectiv de îndeplinit obligații privind furnizarea
unui serviciu public, iar obligațiile respective trebuie să fie clar definite;
 parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți în prealabil, în mod
obiectiv și transparent;
 compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală
sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public,
luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil;
 în cazul în care selectarea întreprinderii care are de îndeplinit obligații de serviciu public
într-un caz concret nu s-a realizat pe baza unei proceduri de achiziții publice care ar
permite selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile respective la cel mai mic
preț pentru comunitate, nivelul compensației necesare trebuie stabilit pe baza unei
analize a costurilor pe care le-ar fi suportat o întreprindere obișnuită, bine gestionată și
dotată corespunzător cu mijloacele adecvate.
Această analiză fundamentează notificarea compensației la Comisia Europeană.
Imediat după avizarea formei contractului de către Consiliul Concurenței, va fi înaintat spre
aprobare în ședința Consiliului General al Municipiului București.
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