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RADET îi ameninŃă pe cei de la ELCEN că-şi schimbă furnizorul de agent 
termic şi îi face "obraznici". Replica producătorului de energie 
 
Termocentralele ELCEN, furnizorul de agent termic al RADET Bucureşti, nu 
vor mai putea funcŃiona multă vreme fără efectuarea investiŃiilor necesare 
pentru conformarea la normele europene de mediu, iar dacă cei de la 
ELCEN şi acŃionarul majoritar al companiei, Ministerul Energiei, nu pot 
garanta continuitatea în funcŃionare a acestora, atunci RADET şi Primăria 
Capitalei vor fi nevoite să caute alŃi furnizori, spune Gheorghe Piperea, 
reprezentant al administratorului judiciar al Regiei, Rominsolv. După cum a 
relatat Profit.ro, adunarea creditorilor RADET Bucureşti a votat ca 
producătorul de energie termică Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), 
controlat de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic şi 
totodată cel mai mare creditor al RADET, regie deŃinută de Primăria 
Capitalei, să lanseze o acŃiune în justiŃie prin care toate datoriile Regiei să 
fie imputate Primăriei. Piperea a început prin a reproşa faptul că preŃul 
reglementat, aprobat de ANRE, al gigacaloriei vândute de ELCEN către 
RADET, nu a scăzut, ba dimpotrivă, deşi preŃul gazelor pentru populaŃie şi 
CET-uri a fost plafonat la 68 lei/MWh. La acest reproş, cei de la ELCEN au 
răspuns că plafonarea preŃului la gaze a fost compensată de scumpirea 
amplă a certificatelor CO2, a căror achiziŃie este obligatorie potrivit 
legislaŃiei UE. "PreŃul gigacaloriei vândute de ELCEN către RADET ar fi 
trebuit să scadă proporŃional cu scăderea preŃului la gaze, după plafonarea 
acestuia la 68 lei/MWh pentru casnici şi CET-uri. Nu s-a întâmplat acest 
lucru, ba dimpotrivă, preŃul chiar a crescut un pic, nu foarte mult, dar a 
crescut. Şi ne-am întrebat care a fost raŃiunea pentru care o facilitate 
menită să ajute consumatorii de energie termică ajută de fapt o societate, 
ELCEN, care se transformă tot mai mult într-o gaură neagră. Noi, RADET şi 
Primăria Capitalei, ne temem că această entitate nu va mai putea să ne 
furnizeze energie termică în această iarnă. ELCEN este unul dintre noii 
băieŃi deştepŃi, ceea ce îmi aduce aminte de nişte experienŃe triste, de pe 
vremea Hidroelectrica", a spus Piperea, la conferinŃa "Energia în priză", 
organizată de ziarul Bursa. El a adăugat că RADET şi Primăria vor garanŃii 
că termocentralele ELCEN vor putea funcŃiona în continuare. "Nu ştim ce 
se va întâmpla cu acestă entitate, economic vorbind. (...) ELCEN trebuie să 
facă nişte investiŃii în CET-uri, care sunt într-o stare aşa de avansată de 
uzură încâtîn 2021 ar trebui să fie închise. Din cauza uzurii, emisiile cresc 
şi, în consecinŃă, trebuie să cumpere mai multe certificate CO2, iar preŃul la 



certificate creşte pe măsură ce trece timpul. Pe măsură ce nu faci 
investiŃiile necesare pentru retehnologizare, bineînŃeles că plăteşti mai mult. 
(...) Şi am ajuns să ne întrebăm, mai ales Primăria, dacă putem să avem 
vreo garanŃie de la ELCEN că această companie va funcŃiona în continuare 
şi ne va furniza în continuare agent termic", a punctat reprezentantul 
Rominsolv. El a arătat că, dacă această garanŃie nu este oferită, RADET şi 
Primăria vor fi obligate să înceapă să prospecteze piaŃa, pentru a vedea 
dacă pot obŃine această energie termică de la alŃi producători. "Iar acest 
lucru, să ştiŃi că nu este doar teoretic posibil. Există nişte centrale termice 
punctuale, insularizate, zonale, dar există şi planuri ale unor mari actori 
economici din energie de a produce, printre altele, şi energie termică. Iar 
dacă ELCEN-ul nu ne asigură energia termică, noi nu putem să stăm după 
ei. Chiar dacă comenzile RADET înseamnă cam 70% din cifra de afaceri a 
ELCEN, iar dispariŃia acestui procent în mod evident ar însemna faliment 
pentru ELCEN, nu vom avea de ales. Conducerea ELCEN ar trebui să ne 
asigure de faptul că se va furniza în continuare energie termică. Dar ce face 
ELCEN, cu obrăznicie, scuzaŃi termenul, şi cu un nivel de iresponsabilitate 
incredibil? AmeninŃă populaŃia Bucureştiului că va fi lăsată fără căldură şi 
apă caldă pentru că nu-şi plăteşte Primăria datoria, datorie pe care, oricum, 
Primăria nu o poate plăti, devreme ce nu are bani de la Guvern", a conchis 
Gheorghe Piperea. ELCEN asigură peste 90% din necesarul de agent 
termic al RADET, restul provenind de la producători semnificativ mai mici, 
respectiv Vest Energo şi CET GriviŃa. Vest Energo are de mai mulŃi ani în 
plan să construiască noi centrale de producŃie de energie termică în 
Capitală. Planuri similare au mai fost anunŃate şi de Ministerul Energiei şi 
chiar de către Primăria Capitalei "MulŃumim pentru aprecierea că suntem 
băieŃi deştepŃi, asta ne-a făcut să ne simŃim mai bine. Din păcate, 
abordarea la final cu obrăznicia ne-a deranjat. (...) ELCEN şi RADET, 
amândouă, au intrat în insolvenŃă în octombrie 2016. Statul, autorităŃile 
centrale şi cele locale nu şi-au plătit factura de la unii la alŃii, s-au adunat 
penalităŃi şi au intrat în insolvenŃă. Aceasta înseamnă că au venit 
administratorii judiciari, medicii, care să rezolve problema pacientului. 
Suntem în 2019, pacientul este în continuare pe masa de operaŃie, din ce în 
ce suflă mai greu, dar cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, ELCEN 
asigură că va asigura în această iarnă, la fel ca şi iarna trecută şi acum 
două ierni, adică fără niciun sincopă. Reviziile şi reparaŃiile se fac la timp li 
suntem pregătiŃi să livrăm la presiunea pe care reŃeaua de energie termică 
a Bucureştiului o poate susŃine. În 2016 livram la 5 bari, anul trecut la 3 bari 
şi acum încercăm să batem normele tehnologice şi să livrăm sub minimul 
tehnologic. Dacă reŃeaua RADET rezistă la 8 bari, noi putem furniza la 8 



bari. ELCEN asigură oraşul Bucureşti şi asigură RADET că va livra energie 
termică fără nicio sincopă", a declarat în replică, la acelaşi eveniment, 
administratorul special al ELCEN, Claudiu CreŃu. El a arătat că, fără banii 
datoraŃi de RADET, compania sa nu poate plăti gazele livrate de Romgaz.  
"Nu ameninŃăm cu nicio oprire. Nu e vorba de un strigăt de alarmă. Am 
spus-o foarte clar, dacă nu încasăm sumele, nu putem plăti gazele de la 
Romgaz. Romgaz ne-a transmis destule documente prin care ne-a spus că, 
dacă nu facem plata la timp, ne întrerupe gazul. Ce pot să spun? Dacă 
Romgaz va da gaze gratis, vom livra şi noi în continuare gratis. Totuşi, 
ultimele semnale au arătat că autorităŃile statului vor găsi soluŃii, iar facturile 
vor fi plătite la timp", a mai spus CreŃu. 
 


