CMTEB: Problema furnizării apei calde în sectoarele 2 şi 3 din Capitală,
remediată după finalizarea lucrării din zona Brâncoveanu

Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), Alexandru
Burghiu, a declarat, astăzi, 30 iulie 2020, în cadrul unei conferințe de presă, ce a avut ca principală
temă situația furnizării apei calde în sectoarele 2 şi 3 din Capitală, că în prezent doar 20 de puncte
termice pe raza sectorului 3, din totalul celor 250, nu ating temperatura optimă de funcționare, iar
pentru aceste zone siuația va fi remediată în cursul zilei de vineri.
”În cursul zilei de vineri se va îmbunătăți funcționarea urmare a punerii în funcțiune a
Magistralei III. La fel și pentru sectorul 2, pentru cele aproximativ 20 de puncte termice, unde se va
îmbunătăți funcționarea tot mâine. Pe data de 6 august vom putea să trecem prin CET SUD, iar acest
lucru înseamnă o altă cale de a ajunge în sectoarele 2 şi 3. În jurul datei de 15 august, CET -ul Sud va
începe să funcționeze, ceea ce înseamnă funcţionare fără probleme. Zonele unde avem probleme sunt
zonele Titan şi zona Pantelimon, Mihai Bravu unde alimentarea se făcea din CET Titan şi din CET-ul
Pipera, care însă între timp nu mai sunt", a arătat Alexandru Burghiu.
Directorul general CMTEB a explicat că pe toată perioada efectuării reviziei la CET SUD
(aparținând ELCEN - Ministerul Energiei) alimentarea cu apă caldă a acestor sectoare se face din CET
Progresu, problemele disfuncționalităților apărute fiind cauzate și de distanța mare de la sursa de
producer a agentului termic la consumatorul final.
”Sectoarele 2 şi 3 au devenit o zonă deficitară din punct de vedere al termoficării, după
dispariția CET-ului Titan (aparținând Ministerului Economiei) în anul 2012. De altfel, principala cauză
a disfuncționalităților care apar în procesul de furnizare a apei calde, pe lângă vechimea magistralelor
și starea lor de degradare, este reprezentată de distanța mare de la sursă la consumatorul final.
Menționăm că sistemul centralizat de termoficare a fost proiectat iniţial cu şase CET-uri mari, însă
două dintre acestea, respectiv CET Titan şi CET Pipera, au dispărut în urmă cu mult timp", a precizat
directorul general CMTEB.

Alexandru Burghiu a mai spus că se va face o reducere a facturii din luna curentă, în funcție
de calculul fiecărei asociații și de calculul fiecărui punct termic, diminuare ce va fi cuprinsă între 16 și
24 de procente.
Președintele Sindicatului Profesional Termoenergetica București, Ioana Stoica, a explicat că în
anii trecuți exista perioada de revizie a CET-urilor, în care apa caldă era oprită o perioadă de
aproximativ o lună de zile.
”Acum nu se mai fac aceste opriri de lungă durată, ceea ce a dus sistemul de termoficare în
dezavantaj. Însă deși sunt neplăceri, nu trebuie să uităm că sistemul de termoficare rămâne cel mai
ecologic și accesibil sistem de încălzire pentru București“, a explicat Ioana Stoica.
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