
Opinii privind creșterea gradului 

de confort termic al populației 

racordate la sistemele 

centralizate de încălzire



Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Constanța  a fost proiectat și realizat să 

funcționeze în sistem integrat: producere-transport-distribuție și furnizare.  În anul 1990 autoritățile au decis 

să divizeze sistemul integrat în două, așa cum este și acum:

➢ Producerea energiei termice se face în CET Palas, într-o unitate   marcată de lipsa investițiilor și incapabilă să 

mai lucreze în cogenerare. CET Palas este gestionat de către Societatea Electrocentrale Constanța SA aflată în 

subordinea Ministerului Energiei

➢ Transportul energiei termice primare de la CET Palas până la punctele termice și distribuția și furnizarea

energiei termice secundare până la consumatorul final sunt servicii prestate de către RADET Constanța, aflată 

în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța. Aceste servicii urmează să fie delegate unei noi societăți 

TERMOFICARE Constanța SRL, aparținând municipalității, ca urmare a cerințelor de eligibilitate pentru 

obținerea de fonduri din programul POIM Axa prioritară 7.1 destinate proiectelor de modernizare a 

infrastructurii termice.

Viitorul termoficării în Constanța și măsurile ce ar trebui luate în vederea asigurării 
unui serviciu de calitate și sustenabil către consumatorii finali – idee ce poate fi 

multiplicată și în alte orașe, în scopul diminuării amprentei de carbon



Cei doi operatori locali Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța se află acum în insolvență.

Din cauza faptului că în sursa de producere cât și în rețeaua de  transport a energiei termice primare nu s-au 

făcut investiții de foarte mulți ani, CET Palas nu mai poate produce în cogenerare, iar rețeaua de transport a 

devenit mult supradimensionată prin pierderea multor consumatori față de cât avea la începutul anilor 90. 

Această rețea de transport este uzată fizic (profund corodată) având pierderi masice importante și generând 

costuri însemnate. În scopul reabilitării, redimensionării și modernizării rețelei de transport, Autoritatea publică 

locală a cumpărat această rețea de la Electrocentrale Constanța SA în scopul modernizării sale cu ajutorul 

fondurilor europene, deținerea în proprietate fiind o altă condiție de eligibilitate.

Pierderile masice mari din transport cât și randamentul scăzut al sursei de producere, pe fondul lipsei  

cogenerării, generează costuri mai mari decât valoarea energiei  vândută  către RADET, creându-se astfel 

dificultăți la plata furnizorilor, fapt ce a determinat intrarea în insolvență a Societății Electrocentrale Constanța 

SA.  Ulterior și RADET a intrat în insolvență.



Acestea sunt, pe scurt, dificultățile cu care se confruntă sistemul centralizat din municipiul Constanța.

Consiliul Local Municipal a procedat la realizarea unui studiu în vederea identificării soluției optime de încălzire 
a populației în condiții de siguranță și cu minim impact asupra mediului. Studiul s-a concretizat în realizarea 
strategiei locale de încălzire a populației. Punerea în aplicare a strategiei este în desfășurare în prezent. 

Odată cu modernizarea rețelei de transport conform obiectivelor asumate prin strategia locală de termoficare, 
se vor diminua cu peste 90% costurile generate de:

- pierderea masică,

- radiația de căldură din conductele supradimensionate și neizolate termic corespunzător,

- consumul suplimentar de gaze necesar încălzirii apei de adaos,

- scăderea volumului de agent termic vehiculat prin infrastructura de transport redimensionată, care conduce 
la diminuarea consumului de curent electric pentru pompare, 

- operațiunile de tratare a apei de adaos pentru dedurizare, etc,

- lucrările de intervenție la avarii,

- lucrările de refacere a sistemului rutier afectat de intervenții la avarii,

- costul cu manopera, materialele și utilajele necesare înlăturării avariilor.

A doua mare acțiune necesară este orientată către înlocuirea sursei de producere, situație care este dezbătută 
intens în această perioadă.

Față de cele expuse mai sus și văzând interesul autorității publice locale față de dezvoltarea,  optimizarea și 
eficientizarea sistemului de încălzire centralizată, avem toate premisele să considerăm că vom asigura 
încălzirea populației municipiului Constanța la standarde superioare și prețuri comparabile cu cele realizate în 
sistemele modernizate.



Încetineala cu care Ministerul Energiei a realizat transferul de proprietate către Consiliul 

Local Municipal Constanța a rețelei de transport, alături de întârzierea măsurilor de 

modernizare a sursei de producere în CET Palas sunt principalele probleme cu care ne 

confruntăm pe plan local. La acestea se adaugă întârzierea apariției noii legi a energiei care 

să înlocuiască actuala Lege 325/2006 cât și Ord. 91/2007 al ANRSC. 

Principalele probleme instituționale și financiare ale sistemului de termoficare din 
Constanța



RADET Constanța a reușit ca prin automatizare să implementeze sistemul SCADA și să înlocuiască întreg 

parcul de pompe de circulație clasice cu echipamente de pompare cu turație variabilă, dotate cu pump-

drive (regulator de turație), iar rezultatul a condus la scăderea spectaculoasă a:

➢ consumului de energie electrică,

➢ necesarului de forță de muncă (mai puțini operatori de punct termic),

➢ pierderilor masice datorate avariilor, deoarece sistemul de senzori generează alarme la scăderea 

presiunii, iar intervenția se face astfel în timp optim,

➢ creșterea calității serviciilor oferite întrucât realizarea parametrilor optimi se face prin comanda 

senzorilor de temperatură-presiune și a giruetelor de vânt care, în ansamblu optimizează necesarul 

de căldură furnizată cu evoluția temperaturilor exterioare și cu viteza vântului.

Măsurile luate de RADET Constanta pentru eficientizarea alimentării centralizate cu 
energie termică a municipiului Constanța  și reconectarea  consumatorilor 

deconectați de la sistemul centralizat



Pentru a veni în întâmpinarea dorinței consumatorilor de a beneficia de servicii care să-i asigure un grad din ce 

în ce mai ridicat de confort, pe care să-l poată  gestiona prin control direct asupra costurilor, RADET 

Constanța, în concordanță cu prevederile Capitolului V – contorizare, facturare, costuri de acces din Legea 

121/2014, promovează în rândul asociațiilor de proprietari soluția modificării actualei distribuții pe verticală 

într-o distribuție pe orizontală cu contorizare individuală la ușa fiecărui apartament, atât pentru căldură cât și 

pentru apă caldă de consum. Principalele avantaje ale acestei soluții sunt:

➢ permite corelarea confortului termic în fiecare apartament cu costul pe care beneficiarul și-l permite,

➢ permite recirculația apei calde de consum până la ultimul etaj asigurând temperatura optimă de furnizare 

instantaneu și non-stop (în prezent apa caldă își pierde temperatura în lipsa consumului, răcindu-se pe 

instalațiile verticale),

➢ încheierea de convenții individuale permite furnizorului să uzeze de principiul că factura constituie titlu 

executoriu  și să se îndrepte direct împotriva proprietarilor rău-platnici și nu a asociației de proprietari, ca în 

cazul distribuției pe verticală,

➢ asigură consumatorilor o independență asupra deciziei de pornire/oprire a instalației din apartament, 



Totodată apartamentele dotate cu centrală proprie, pe gaze naturale, situate în blocuri cu distribuție pe 

orizontală, se pot conecta și la sistemul centralizat, beneficiind astfel de următoarele avantaje:

➢ în cazul nefuncționării centralei proprii (defecțiune centrală, lipsă curent electric în bloc, lipsă apă rece în 

bloc, etc.) consumatorul poate by-pass-a centrala proprie prin închiderea robinetelor montate pe ieșirile din 

aceasta și apoi deschiderea robinetelor din nișa de contorizare montată la ușă, aferentă distribuției pe 

orizontală,

➢ consumatorul poate să își aleagă varianta optimă din punct de vedere al costurilor având independență 

totală asupra deciziei de a utiliza energie termică de la RADET sau cea produsă cu sursă proprie,

➢ un apartament care poate accesa oricând două surse de încălzire a acestuia asigură un grad de confort 

maxim locatarilor,



Spre deosebire de repartitoarele de costuri montate pe calorifere, contorizarea consumurilor individuale de 

energie termică se evidențiază prin avantajele descrise mai sus.

Din experiența RADET Constanța rezultată în urma analizei comparative a consumurilor realizate în trei 

sezoane reci succesive înainte și după montarea sistemului de distribuție pe orizontală, la blocul MF3 situat pe 

str. Mircea cel Bătrân din municipiul Constanța am constatat obținerea unor rezultate spectaculoase privind 

diminuarea consumurilor, prezentate în graficele de mai jos.



Pentru ușurința înțelegerii a cum arată instalația de distribuție pe

orizontală executată de către RADET ca prestare de serviciu la comanda

asociației de proprietari, atașăm o schemă și câteva poze.





MODEL NIȘĂ DE CONTORIZARE INDIVIDUALĂ

(se amplasează la intrarea în fiecare apartament conectat)



Echipamentele utilizate la măsurarea consumurilor individuale pot fi din 

categoria cu transmitere la distanță a indecșilor. La fiecare contor individual se 

poate amplasa un dispozitiv cititor de card, așa încât clientul să poată cumpăra 

o anumită cantitate de căldură, iar când suma creditată a fost epuizată, se va 

bloca cu o electrovalvă alimentarea cu agent termic în apartament. Deblocarea 

electrovalvei se va face odată cu recreditarea cartelei. Procedura aceasta ar 

asigura plata în avans a energiei termice și ar permite furnizorului să își 

asigure o predictibilitate mare a necesarului de căldură dar și a utilităților pe 

care și le achiziționează la rândul său.

Observație: instalația de distribuție pe orizontală a energiei termice 

nu poate funcționa simultan cu distribuția pe verticală!



RADET Constanța propune celor interesați ca în programul de reabilitare termică al 

clădirilor să se realizeze și înlocuirea conductelor din blocuri. Cu această ocazie se 

va renunța la distribuția pe verticală și se va monta distribuția pe orizontală care 

are și avantajul că utilizează un număr mai mic conducte într-un condominiu. În 

cadrul distribuției pe verticală apartamentele sunt traversate de perechi de 

conducte tur-retur, în fiecare condominiu existând minim 8-16 perechi de conducte 

verticale, iar în cazul distribuției pe orizontală este suficientă o pereche de conducte 

tur-retur la căldură și o alta pentru apă caldă, montate pe casa scării.

În funcție de arhitectura fiecărui condominiu și de generozitatea spațiilor comune se 

pot identifica soluții particulare de amplasare a distribuției pe orizontală astfel încât 

eficiența serviciului și confortul locatarilor să fie optime.
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