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ÎNTÂLNIRE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI 
 

 

 
 
 
 
 
Data: 13.09.2017 
Locul desfăşurării: Sala de Conferinţe RADET – Ilioara 
Organizator: LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI – HABITAT 
 
 
 
PARTICIPANŢI: 
 

● Mihai MEREUŢĂ – Preşedinte Liga Asociaţiilor de Proprietari – Habitat 
● Florian MATEIŢĂ – ROMINSOLV SPRL 
● Cristian ANTON – Director General Adjunct RADET 
● Virgil UNTEA – Director Direcţia Termoenergetică RADET 
● Luminiţa OPREA – Manager Marketing RADET 
● Marian IONICI – Specialist AMRSP 
● Gabriel Alexandru ION – Serviciul Secretariat General RADET 
● Antoaneta MACOVEI - ISTA 

 
Tematica întâlnirii:  “Sezonul de incalzire 2017-2018” 
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Discuţii:  

 Hotărarea Consiliului General de majorare a tarifului Gcal şi comunicatul Primăriei Capitalei 
cu privire la această modificare - prezentare comparativă intre preţ Gcal şi salariul mediu in diferite 
zone ale tarii, comunicatul RADET cu privire la incărcarea instalaţiei, Legea 325/2006 aflată in 
dezbatere publică, analiza branşări/debranşări la nivelul ţării, reducerea TVA la apă caldă menajeră şi 
căldură, obligativitatea consultării inainte de modificarea tarifelor, includerea apei calde in sistemul 
ajutoarelor de incălzire – subvenţia se acordă pentru promovarea unui sistem de termoficare pe care 
vrei să-l aduci la nişte costuri competitive, acordarea ajutoarelor de incălzire să nu mai depindă de 
calendar – atât timp cât funcţionează sistemul şi există factură emisă de RADET să existe ajutor de 
incălzire. ( Mihai Mereuţă – Habitat) 

 Licenţe, tarife, autorizaţii. Din iunie RADET are licenţă provizorie de la ANRE. Tariful nu a 
fost recunoscut de foarte mult timp, astfel ca pentru fiecare leu pe care il vindea RADET se producea 
o pierdere şi astfel s-a ajuns la un blocaj - această creştere a preţului nu va afecta consumatorul final.  

Investiţii. RADET functionează de foarte mult timp fără investiţii majore in modernizare. 
ELCEN de asemenea funcţionează cu echipament din anii 1965-1970. Cele două entităţi nu pot 
rezista presiunii Comunităţii Europene decât cu investiţii. Elcen trebuie modernizat, el fiind limitat 
incepând cu anul 2020 de normele de mediu. Dacă nu se fac investiţii majore, Elcen se inchide. Dacă 
se inchide, RADET nu mai are sens. Prin programul POIM, dorim refacerea şi modernizarea 
sistemului de termoficare.  

Insolvenţa. Prin intermediul Legii insolvenţei, se va face fuziunea RADET – ELCEN. RADET se 
va transforma in societate comercială – RADET SA, se va obţine licenţa de la ANRE şi va fi preluat 
contractul de delegare de la Primărie, astfel că RADET va absorbi ELCEN.  Va urma un proces de 
fuziune, care presupune că dupa ce se naşte noua entitate, aceasta va avea capitalul impărţit. Vom 
face diligentele ca in maxim 6 luni procedura de insolvenţă se va inchide.  (Florian Mateiţă – 
Rominsolv) 

Funcţionarea sistemului. La iarnă, sistemul va funcţiona cel putin la fel de bine ca anul 
trecut. Am incercat să ne pregătim cat am putut de bine având in vedere resursele pe care le-am 
avut. Au fost preconizate 116 lucrări, dintre care  59 au fost incepute pe reţeaua primară - 24 
finalizate şi 35 in curs de finalizare. Restul vor fi rezolvate pana la sfârşitul anului. S-au inlocuit 41 km 
de conductă, 6 km pe reţeaua primară şi 35 km pe reţeaua secundară. Avem 678 km conducte cu 
vechime de peste 25 de ani. Vrem să modernizăm 500 km de reţea primară – proiect POIM. Ne 
bucurăm de sprijin din partea Primăriei. S-a făcut unitate de implementare a proiectului. La anul 
avem obligativitatea de semnare a contractului de finanţare, pentru ca incepand din 2019 să 
implementăm acest proiect.  Această modernizare va aduce un disconfort, insă fără acesta nu pot fi 
executate lucrările.  Lucrările vor fi executate intr-o perioadă de 5 ani, pe etape. Se va incepe cu 
magistralele principale, pentru a crea cat mai puţin disconfort. 
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In perioada 11-16 septembrie se face incărcarea instalaţiei.  

Cu privire la probele de presiune, fără acestea nu putem funcţiona. Ele au nemulţumit o 
parte a populaţiei – anul trecut nu au fost făcute şi din acest motiv au fost probleme in momentul 
punerii in funcţiune a reţelei. In luna iulie ele au fost executate pe CET PROGRESU – sectorele 4 şi 5,   
iar in luna august pe CET SUD - sectoarele 2 şi 3. De asemenea, s-a stabilit un dispecerat comun intre 
RADET şi ELCEN.  

Comunicarea. Am incercat să comunicăm cat mai bine. Am remediat problema cu lipsa 
afişelor- de acum toate opririle vor fi afişate la fiecare asociatie. Am dat dispoziţie ca pe site să se 
afişeze, chiar dacă nu sunt avarii şi sunt probe de presiune, faptul că funcţionăm cu parametri 
scăzuţi. Prin intermediul Primăriei, am stabilit o modalitate de comunicare pentru ca informaţia să 
ajungă in timp util la cetăţeni.  

Debranşări/branşări. Comparativ cu anul trecut, numărul acestora a scăzut de la 1000 la 
400.  Am făcut demersuri in vederea branşării instituţiilor publice la sistemul centralizat de incălzire. 
(Cristian Anton – Director General Adjunct) 

  

Intrebări: 

a. Costul energiei termice va creşte?  

Momentan, RADET a obţinut un aviz de principiu al CGMB. ANRE a solicitat acest aviz de 
principiu. ANRE acum analizează, iar ulterior va fi emisă o Hotarare de Consiliu General de 
aprobare a tarifului. Cetăţeanul nu va plăti nimic in plus. 

b. Unde găsim documentaţia in vederea debranşării? 

Pe site-ul RADET este postată toată documentaţia. Există formulare ce trebuiesc 
completate. Sunt cerinţe legale, corecte, nu a fost condiţionată sau limitată această 
procedură. Apoi, există un proiect care trebuie foarte bine făcut, intocmit de un expert 
autorizat care este bine verificat, iar din această cauză a scăzut poate numărul cererilor. 
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