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Situația actuală a serviciului de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat, în București și la nivelul municipalităților din
România

Situația actuală a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem
centralizat în municipiul Constanța

Operator: RADET Constanța

2. Cine patronează termoficarea în municipiul Constanța?

a) -Ministerul Energiei prin Electrocentrale Constanța S.A. care produce, fără cogenerare,
energie termică primară (apă fierbinte) în CET Palas și o transportă, printr-o rețea
supradimensionată și uzată fizic, până la punctele termice ale municipalității. (Circa 95% din
energia produsă în CET Palas este cumpărată de RADET).

b) -Consiliul Local Municipal Constanța, prin R.A.D.E.T. asigură distribuția și furnizarea
energiei termice secundare către cca. 62 000 de apartamente în care locuiesc în jur de
160 000 de constănțeni.

3. Un SACET, doi operatori, realități
Fără reproiectarea sursei CET Palas nu există alt viitor decât insularizarea orașului și amplasarea de surse noi pe insule cu
densitate mare de consumatori, sau surse de producere în unele din actualele puncte termice;
Rețeaua de transport s-ar putea moderniza cu fonduri europene dacă ar fi trecută la autoritatea locală. Ministerul Energiei nu o
cedează primăriei dar nici nu o modernizează .
RADET Constanța - încă cel mai mare operator din țară, după RADET București – are următoarele particularități:
 administrează cel mai mare și mai performant sistem centralizat automatizat din țară, prevăzut cu sistem SCADA funcțional;
 are tot parcul de pompe dotat cu pump drive care asigură turație variabilă în funcție de necesarul de căldură;
 reglarea căldurii se face în funcție de evoluția temperaturilor exterioare și a vitezei vântului. Comanda este dată de senzorii
de temperatură și de giruetele de vânt amplasate pe fiecare punct termic;
 controlul echipamentelor și măsurarea parametrilor la punctele termice se face prin transmitere date pe fibră optică, dintr-un
dispecerat central care lucrează în sistem SCADA. Citirea la o parte din contoarele montate la clienti se face automat.
 RADET Constanța este o unitate cu dotări moderne, are performanță, iar operațional înregistrează profit pe ultimii doi ani.

4. Aspecte ale colaborării Electrocentrale Constanța S.A. și R.A.D.E.T.
Situația facturi/plăți de la 1.10.2014 (data divizării asimetrice a ELCEN București) până în 20 februarie 2018:
 Total valoare facturi emise de Electrocentrale Constanța S.A. = 509.837.955,92 lei
 Total valoare plăți efectuate de RADET în aceeași perioadă = 528.324.872,60 lei

136 PT- capacitate însumată - 813 MWt
48 CT- capacitate însumată -27,86 MWt

5. Relația RADET cu autoritatea locală și influența prețului asupra SACET
Populația primește din nou subvenție la căldură pe durata sezonului rece, începând cu anul 2014.
 Preț local de facturare cu TVA = 367,54 lei/MWh (echivalent 427,47 lei/ GCal)
 Preț achitat de populație cu TVA = 214,96 lei/ MWh (echivalent 250 lei/GCal)
Structura de preț:
Preț
ul l ocal al energi ei term i ce în m uni ci pi ul Constanț
a (l ei /MWh)

RADET Constanța
28,49%

Electrocentrale
Constanța SA
71,51%

Observație: Vara nu se acordă subvenție la apă caldă de consum.

6. Dinamica prețului local și a subvenției

Preţul de facturare a energiei termice către populaţie a crescut în mod continuu în ultimii 10 ani.
Începând cu luna noiembrie 2011, prețul achitat de populație s-a dublat în urma eliminării subvenției acordate de la
bugetul de stat și local, fapt ce a determinat:
migrarea consumatorilor racordați la sistemul centralizat către alte soluții de alimentare cu energie termică;
probleme cu încasarea facturilor;
dificultăți în furnizarea energiei termice în condominiile cu deconectări.

7. Efectul subvenției acordate populației asupra evoluției portofoliului de clienți

LEGENDA
Total debranșări
Debranșări legale
Debranșări ilegale

Gradul de debranşare al apartamentelor din Constanţa racordate la sistemul centralizat de termoficare este de 32,6%.
Începând cu anul 2012, în municipiul Constanţa s-a accentuat fenomenul de debranşare datorită în principal:
•eliminării subvenţiei la căldură pentru populaţie în perioada noiembrie 2011 - noiembrie 2014;
•expansiunii centralelor termice de apartament în blocuri pe seama căutării unui confort sporit la un cost controlat
individual;
•incertitudinea populației cu privire la continuitatea funcționării CET Palas, teama de a rămâne fără căldură în iarnă.
Faptul îngrijorător îl constituie creşterea accentuată a debranşărilor ilegale în lipsa măsurilor coercitive ale legislației,
dar și a valorii derizorii a amenzii (500 lei) prevăzută de Legea nr. 325/2006.

8. Evoluția portofoliului de clienți ai RADET Constanţa

Anul 2011, când s-a decis eliminarea subvenţiei la energia termică furnizată populaţiei, a fost un an de cotitură în
dinamica portofoliului de clienţi.
Şocul creşterii costului pentru încălzirea unui apartament în urma scoaterii subvenției pentru încălzire, i-a determinat pe
unii consumatori să se orienteze spre o sursă alternativă, iar trendul se menține în continuare.
Gradul de încasare al RADET de la clienți, la 31.12.2017, este de 107,20%, parametru ce indică potențialul clienților rămași
la SACET cât și capacitaea de colectare a operatorului RADET.

9. Evoluţia cantităţilor anuale de energie termică cumparată, respectiv vândută

Scăderea cantităţii de energie termică vândută ca urmare a debranşărilor determină creşterea pierderilor din sistem
deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleaşi, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, aşa
încât ponderea pierderii pe unitate de energie vândută creşte proporţional cu creşterea gradului de debranşare.

10. Evoluţia pierderilor de energie termică în rețelele de distribuție

Cantitativ, consumul tehnologic propriu de energie termică s-a menținut la un nivel relativ constant, în condițiile scăderii
energiei termice vândute și a creșterii vechimii rețelei (cu 10 ani în perioada analizată), ca efect al lucrărilor de reparaţii
executate, al modernizării echipamentelor și al creșterii gradului de implicare al salariaților RADET.

11. Evoluţia consumului tehnologic de apă rece
Apă consumată
Consum specific

UM

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Observații

[mii mc]
[mc/MWh]

1 311,2

1 097,2

936,9

887,3

781,8

687,4

653,8

534,7

471,7

470,6

64%

1,88

1,54

1,38

1,28

1,30

1,20

1,21

1,06

0,98

1,07

43%

R.A.D.E.T. Constanţa a realizat performanţa diminuării continue a pierderilor masice de pe reţelele de distribuţie.

12. Evoluţia consumului tehnologic de energie electrică
Consum energie electrică activă

UM
[MWh]

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 992

9 943

9 862

10 054

8 719

8 418

8 314

8 508

6 995

6 777

Chiar în condiţiile unei scăderi, de la an la an, a energiei termice vândute consumatorilor, datorită măsurilor luate
privind dotarea tehnico-edilitară a punctelor şi centralelor termice administrate de R.A.D.E.T. Constanța, consumul
specific de energie electrică s-a diminuat continuu.

13. Evoluţia consumului de carburanți realizat de parcul auto

Se constată trendul descrescător al cantităţilor de carburanţi consumate de parcul auto, cu toate că parcul s-a dezvoltat.
Scăderea consumurilor de carburanţi este determinată de mai mulţi factori:
• măsurile luate în vederea optimizării traseelor de transport prin monitorizare permanentă a flotei auto prin sistem GPS;
• creşterea gradului de conştientizare a personalului implicat asupra gestionării mai judicioase a resurselor regiei;
• efectul înlocuirii unor autovehicule vechi, mari consumatoare de carburant, cu alte autovehicule noi, a căror consumuri
de carburant sunt mai reduse, efect cu implicații și asupra scăderii costurilor cu reparaţiile parcului auto.

14. Totul pentru încălzirea populației
 RADET realizează un proiect pilot de transformare a unui punct termic în stație de producere a energiei termice
din surse neconvenționale (biomasă și energie solară) – Este un parteneriat RADET cu Universitatea Ovidius.
Valoarea proiectului = 8 254 937,50 lei din care asistență financiară nerambursabilă = 7 246 911,50 lei.
Proiectul nu implică costuri din partea RADET. (cazanele pentru peleți sunt concept EcoHorneț SRL, iar
panourile solare sunt livrate de SOLAROM SRL)
 RADET urmărește totodată proiectul Universității Ovidius privind implementarea pompelor de căldură.
Vom reproiecta unele PT pentru a asigura încălzirea populației cu ajutorul pompelor de căldură, dar suntem
foarte preocupați și de alte variante competitive din domeniul noilor tehnologii.
 RADET prestează pentru asociațiile de proprietari lucrări de reabilitare a instalațiilor interioare, modificând
distribuția actuală de pe verticală în distribuție pe orizontală și contorizare la ușă, realizând recircularea acc
până la ultimul etaj. În Constanța avem 18 blocuri a câte 10 etaje fiecare cu distribuție pe orizontală și
contorizare la ușă.
Exemplu de instalație realizată de RADET la comanda Asociației de proprietari Bl MF3 din Constanța, str. Mircea
cel Bătrân, acest bloc cu patru etaje mai are decât cinci apartamente conectate la SACET.

19. Concluzii-temeri-speranțe
• Diminuarea portofoliului de clienți scade eficiența sistemului centralizat;
• Consumul tehnologic propriu (pierderea energiei) crește pe măsura scăderii vânzărilor de energie;
• Măsuri necesare independente de RADET:
 Reproiectarea (reengineering) CET Palas;
 trecerea rețelei de transport la Consiliul Local Municipal Constanța și reproiectarea acesteia;
 înlocuirea rețelei de transport cu țeavă preizolată – din fonduri europene;
 reabilitarea termică a clădirilor să prevadă obligația modificării distribuței actuale pe verticală din blocuri,
în distribuție pe orizontală, cu contorizarea consumului la ușa fiecărui apartament și prelungirea
recirculaței a.c.c. până la ultimil etaj.
 actualizarea legislației în domeniul termoficării.

Vă mulțumesc!

