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22.03.2017 - ÎNTÂLNIRE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

“STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM
CENTRALIZAT A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”

Organizator: Liga Asociaţiilor de Proprietari - HABITAT
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RADET este prevăzută în programul de 
finaţare europeană din fonduri structurale, 
perioada 2014 – 2020, cu un proiect major 
de termoficare prin care se urmăreşte
reabilitarea unor magistrale de transport şi 
distribuţie în sistemul energetic al Capitalei
în valoare de 200 milioane de euro. 

Finanţarea poate fi asigurată doar pe 
baza unui  document strategic întocmit de 
municipalitate.
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ObiectivulObiectivul principal al aprincipal al administradministraţţiieiei publicpublice e îîn n 
ceea ce priveceea ce priveşşte termoficarete termoficareaa –– ststabilabilirea irea sistemulsistemuluiui
prin care se realizeazăprin care se realizează îîncălzirncălzireaea îîn n Municipiul Municipiul 
BucureBucureşşti.ti.

În urma strategiilor şi a tuturor variantelor studiate
(centrale de apartament, centrale de cartier, microcentrale 
sau zonale) a rezultat faptul că singurul sistem viabsingurul sistem viabiil l 
pentru furnizarea căldurii pentru furnizarea căldurii şşi a apei calde i a apei calde îîn Bucuren Bucureşşti ti 
este sistemul centralizat de alimentare cu energie este sistemul centralizat de alimentare cu energie 
termicătermică.. Acesta Acesta este singurul viabil viabil carecare asigură  asigură 
parametri de calitate la preparametri de calitate la preţţuri uri avantajoaseavantajoase. 

Până în anul 2042 urmează să fie finanţate şi 
implementate mai multe proiecte majore în valoare de 
aproximativ 2 miliarde de euro.
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• În prima etapă se vor atrage 200 milioane euro alături de care 
Primăria va aloca o sumă de 300 milioane (credit asigurat de 
BERD).

• Începerea lucrările de reablitare a 500 km de reţea termică 
primară în 2018. 

• Reabilitarea celei de-a doua porţiuni de 500 km de ţeavă din 
reţeaua de transport în paralel cu desfăşurarea unor lucrări pe 
reţelele secundare, în etepele ulterioare ale proiectului. 

•Finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor până în 
anul 2020.

•Conectarea tuturor consumatorilor la sistemul centralizat până 
în anul 2021.
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“Insolvenţa a venit ca un lucru real şi absolut necesar pentru a 
proteja atât consumatorii, cât şi angajaţii regiei. Totodată, 
procedura insolvenţei a făcut posibil ca în sezonul rece 2016 -
2017 să se realizeze o economie de 10 milioane lei” -
Administratorul Judiciar RADET, Gheorghe Piperea.

Paşii următori: 
• transformarea regiei în societate pe acţiuni.
• fuziunea, prin absorbţie, a ELCEN-ului cu noua societate. Un prim 
rezultat - ştergerea creanţelor de aproximativ 6 miliarde lei. Soldul va 
fi achitat conform planului de reorganizare. 
• preluarea în administrarea PMB a centralelor termice aparţinâmnd 
ELCEN şi realizarea investiţiilor necesare reabilitării întregului 
sistem.
• reanalizarea costurilor, astfel încât, într-o perioadă de 3-5 ani 
subvenţia să se reducă până la eliminare, iar costul gigacaloriei să 
fie redus astfel încât acesta să poată fi suportat de populaţie.
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Directorul PMB Magdalena IUGA a precizat că strategia 
sistemului de termoficare urmează să fie postată pe site-ul 
PMB, timp de 30 de zile, pentru a fi dezbătută public după 
cum este prevăzut în legislaţie.

În ceea ce priveşte finanţarea, RADET-ul beneficiază  de 
un buget de aproximativ 500 milioane lei pentru subvenţie 
şi încă 86 milioane lei pentru investiţii.


