
SOLUȚII PENTRU  

FACTURI MAI MICI LA 

ÎNTREȚINERE 



I. SISTEMUL DE 
TERMOFICARE 



COSTUL CĂLDURII PENTRU CONSUMATORII CASNICI 

Costul căldurii și apei 
calde reprezintă 
aproape jumătate din 
bugetul lunar pe care o 
familie de bucureșteni îl 
alocă asigurării 
condițiilor de locuire. 



LIPSA VIZIUNII 

La	nivelul	Primăriei	Municipiului	
Bucureș3	nu	există	o	viziune	reală	
și	coerentă	în	domeniul	energiei	
urbane. 



COSTUL CĂLDURII PENTRU CONSUMATORII CASNICI 

de a beneficia de caldură 
atunci când dorește și la 
temperatura pe care o 
dorește,  dar și de a plăti 
un cost real suportabil, 
care să nu includă și 
pierderile și neputințele 
sistemului de 
termoficare.  

Furnizarea de caldură, ca formă de energie, nu a beneficiat 
de o abordare responsabilă și profesională, care să țină cont 
de interesul cetățeanului,  



PROBLEMELE ACTUALE ALE 
SISTEMULUI DE TERMOFICARE 



1.	SISTEM	SUPRADIMENSIONAT	ȘI	NEREFORMAT	
FAȚĂ	DE	NECESITĂȚI	  

Același sistem de astăzi 
funcționa și înainte de 
1990, dar atunci furniza 
¾ din producția de 
agent termic către 
consumul industrial. 



2. PRODUCĂTORII MARI DE ENERGIE TERMICĂ 
SUNT AMPLASAȚI NEECONOMIC ȘI DEPARTE DE 
ZONELE DE CONSUM	

Sunt cartiere(Colentina, 
Aviatiei,Titan, 
Pantelimon) alimentate 
pe trasee de 20-25 km, 
cea ce aproape tripleaza 
costul caldurii.   



3. INVESTIȚII NESEMNIFICATIVE 

În 25 de ani investițiile 
în unități de producție 
dar și în sistemul de 
transport și distribuție 
au fost puține 
și nesemnificative,  față 
de necesar. 



4. PIERDERILE REPREZINTĂ O TREIME DIN COSTURI 

Aproape o treime din 
căldura produsă se 
pierde pe drum, cea ce 
generează costuri mari 
de transport si 
distributie. 



5. IROSIREA FONDURILOR PENTRU ACOPERIREA 
PIERDERILOR 

Amânarea investițiilor a 
făcut ca banii pentru 
acestea să fie cheltuiți 
anual de Primărie 
pentru acoperirea 
ineficienței și 
pierderilor. 



Concluzie 

În ultimii 10 ani Primăria Municipiului București a 
acordat subvenții de peste… 

1 miliard de euro 
 pentru operarea sistemului de termoficare.   
 
Jumătate din acești bani ar fi fost suficienți pentru 
recalibrarea și modernizarea sistemului de transport al 
agentului termic și, în consecință, reducerea 
pierderilor cu 2/3. 



PROPUNERI PENTRU SISTEMUL 
DE TERMOFICARE 



1. CENTRALE NOI ȘI EFICIENTE, APROAPE DE 
CONSUMATORI 

Încurajarea și 
sprijinirea amplasării de 
centrale noi de 
producere a energiei 
termice în cogenerare 
de înaltă eficiență, 
flexibile în funcționare, 
cât mai aproape de locul 
de consum, mai ales în 
cartierele aflate departe 
de actualele surse de 
productie. 



1. CENTRALE NOI ȘI EFICIENTE, APROAPE DE 
CONSUMATORI 

În acest fel și 
bucureștenii din aceste 
cartiere (respectiv 
Colentina, Domna 
Ghica, Titan, 
Pantelimon, Aviației)  
vor avea energie 
termică furnizată la 
parametrii de calitate în 
mod continuu. 



1. CENTRALE NOI ȘI EFICIENTE, APROAPE DE 
CONSUMATORI 

Se diminuează și costul 
de transport al energiei 
termice și scade tariful 
final cu cel putin 50 de 
lei/Gcal. 



2. REDIMENSIONAREA TRASEELOR DE TRANSPORT 

Se vor proiecta 
și redimensiona traseele 
de transport ale energiei 
termice și se vor finanța, 
inclusiv prin atragerea de 
fonduri europene 
nerambursabile, lucrările 
de modernizare a rețelei și 
înlocuirea actualelor conducte îmbătrânite cu conducte noi 
preizolate și la dimensiuni adecvate traficului de agent termic 



2. REDIMENSIONAREA TRASEELOR DE TRANSPORT 

Aceasta măsura costă 
circa 350 milioane 
euro, dar aduce o 
economie anuală la 
bugetul Primăriei, prin 
diminuarea pierderilor 
acoperite prin subvenție, 
de cel putin 40 
milioane euro. 



2. REDIMENSIONAREA TRASEELOR DE TRANSPORT 

Guvernul Ponta a semnat 
un memorandum cu 
Comisia Europeană în 
valoare de 187 de milioane 
de euro, bani europeni 
nerambursabili 
pentru modernizarea 
sistemului de distribuție a agentului termic la nivelul 
Bucureştiului. Nimeni nu a făcut nimic până acum penru 
atragerea acestor bani. 



3. REORGANIZAREA RADE ȘI TRANSFORMAREA 
ÎN SOCIETATE COMERCIALĂ 



II. ALTE UTILITĂȚI 



Dar poate monitoriza activitatea operatorilor și modul în care 
deservesc populația și poate solicita autorităților diriguitoare 
(ANRE) să intervină în cazul unor disfuncționalități. 

Primăria Generală nu are 
atribuții și nici pârghii 
directe în ce privește 
funizorii de:  
•  apă-canal  
•  gaze sau  
•  electricitate 



Vom monitoriza cu 
atenție derularea 
contractului cu Apa 
Nova, atât din 
perspectiva 
fundamentării tarifelor 
practicate cât și a 
realizării investițiilor 
asumate 

Este inadmisibil ca în anul 2016 într-o capitală 
europeană să mai existe străzi fără apă curentă și 
canalizare! 



În afară de obiectul principal 
de activitate (furnizarea de 
utilități), companiile de 
utilități desfășoară lucrări la 
rețelele pe care le 
gestionează, afectând astfel 
traficul și confortul 
cetățenilor.  

Primăria generală va impune reguli foarte stricte în ce privește 
autorizarea acestor lucrări, astfel încât să existe o coordonare 
între toți cei care intervin în zona de infrastructură, iar lucrările 
(exceptând intervențiile de urgență), să se desfășoare 
concertat, pentru a se minimiza disconfortul creat. 




