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Prezentul raport a fost transmis în luna martie 2021, în cadrul Acordului privind Serviciile de Asistență 
Tehnică Rambursabile pentru Programul de Dezvoltare Urbană a Municipiului București semnat de 
Primăria Municipiului București cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 4 martie 
2019. Acesta parte a Livrabilului 3 din cadrul acordului menționat mai sus – Contextul urban și 
identificarea problemelor și nevoilor locale cheie, Viziunea și Obiectivele SIDU și Identificarea unei liste 
lungi de proiecte – al Componentei 1, care se referă la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbană 
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investiții.
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1 

1. ALIMENTARE CU APĂ 

1.1. Aspecte instituționale privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare 

În anul 2000, Apa Nova București, parte a grupului Veolia, a câștigat prin licitație internațională 
concesiunea pe 25 ani a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din București. Prin contractul de 
concesiune, operatorului îi sunt impuse 24 de ”Nivele de performanță” necesar a fi îndeplinite. 
Operatorul realizează direct, din fonduri proprii, investiții ce privesc modernizarea instalațiilor de 
producție, a stațiilor de pompare, reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu 
apă și de canalizare (inclusiv înlocuire branșamente) – valoarea acestor investiții fiind de circa 400 
milioane EUR în perioada 2000 – 2017. Cu toate acestea, compania nu poate accede la finanțări 
nerambursabile, motiv pentru care proiectele mari de infrastructură (de exemplu, extinderea stației 
de epurare Glina, reabilitarea sistemului de drenaj a lacurilor Tineretului, Titan și Carol, reabilitarea 
colectoarelor de canalizare, construcția sistemului de drenaj etc.) au fost/sunt realizate de către 
Primăria Municipiului București, prin accesarea de fonduri europene. 

În paralel, Primăria Municipiului București (PMB), ca proprietar al infrastructurii de alimentare cu apă 
și canalizare, poate, de asemenea, demara proiecte ce vizează extinderea rețelelor. Un exemplu este 
programul ”Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”, demarat în anul 2018, unde PMB va realiza 
rețeaua pentru preluarea apelor pluviale, ce nu intră în obligațiile de investiții ale Apa Nova. La 
momentul respectiv, PMB a inventariat 270 de străzi nemodernizate și fără utilități la nivelul Capitalei, 
cele mai multe fiind amplasate în Sectorul 1 (94), Sectorul 6 (77), Sectorul 4 (40) și Sectorul 3 (33), în 
timp ce cele mai puține erau în Sectorul 5 și Sectorul 2 (câte 11). Totuși, această listă urma să fie 
actualizată cu ajutorul primăriilor de sector și a Administrației Străzilor. Ulterior, PMB a preluat de la 
primăriile de sector (de ex. Sectorul 1) o parte dintre aceste străzi în vederea realizării lucrărilor 
propriu-zise, însă stadiul de implementare a programului nu a putut fi determinat exact.   

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt stabilite printr-un mecanism ce ține 
cont de evoluția costurilor și a taxelor. Schimbarea tarifelor se face prin aprobarea Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în baza 
contractului de concesiune și a actelor adiționale la acesta, precum și a metodologiei de ajustare a 
tarifelor la apă în București, adoptată prin Hotărâre de Guvern. 

Deși operatorul Apa Nova face, spre deosebire de operatorii regionali din țară, investiții semnificative 
din surse proprii, tarifele practicate sunt mai reduse ca în 33 de orașe importante din țară. Totuși, 
compania beneficiază și de pe urma unei densități ridicate a populației pe km de rețea (locul II la nivel 
național, după Ploiești).  

Conform contractului de concesiune nr. 1329 / 29.03.2000 încheiat între Municipiul București (în 
calitate de concedent) și S.C. Apa Nova București S.A. (în calitate de concesionar), toate componentele 
sistemului de alimentare cu apă și ale sistemului de canalizare sunt preluate în concesiune de către 
S.C. Apa Nova București S.A., respectiv: 

- Pentru sistemul de alimentare cu apă: aducțiuni apă brută, stații de tratare a apei, rețea de 
alimentare cu apă (aducțiuni, rezervoare, stații de pompare, rețea distribuție). 

- Pentru sistemul de canalizare: caseta de ape uzate, canale colectoare, canale de serviciu, stații 
de pompare a apelor uzate, stații de tratare a sistemului de canalizare. 

1.2. Surse de alimentare cu apă 

Zona Municipiului București cuprinde cel mai mare zăcământ de apă potabilă din țară, Acviferul 
Multistrat București. Acesta cuprinde un acvifer de mică adâncime (Acviferul de Colentina – 2-15 m 
adâncime, grosimi între 5-10 m, aflat în interdependență cu corpurile de apă de suprafață Colentina 
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și Pasărea), acviferul adâncime medie (Nisipurile de Mostiștea - grosime de 3-30 m) și acviferul de 
mare adâncime – Formațiunea de Frătești (acvifer cu caracter multistrat – A, B, C). Din cauza calității 
scăzute a apei, consumul din acviferul Colentina este unul redus, stratul freatic neîndeplinind criteriile 
de potabilitate. 

Se consideră, de altfel, că acviferele superficiale (Mostiștea și Colentina) din zona municipiului 
București au fost degradate în urma poluării determinate de activitățile industriale și agricole din zona 
de influență a municipiului, iar exploatarea masivă a straturilor acvifere Frătești, până în 1990, a dus 
de asemenea la modificări semnificative ale calității apei. Deși după 1990 activitatea industrială s-a 
diminuat, impactul negativ asupra calității apelor subterane a continuat din cauza forajelor 
necorespunzătoare, a depozitării necontrolate a deșeurilor sau a lipsei unei stații de epurare 
funcționale. Problemele de degradare calitativă apar însă doar local (încărcări cu amoniu și fosfat, fier), 
apele subterane din stratele de Frătești fiind folosite în spațiile publice, dar și în alimentarea unor 
gospodării sau a unor agenți economici din alte zone. 

Conform Master Planului serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București, 
din cauza degradării continue a calității apei subterane, utilizarea puțurilor orășenești și a celor 
aferente fronturilor subterane (862 de foraje în fronturile Bragadiru, Arcuda, Ulmi și de pe teritoriul 
municipiului) este oprită, capacitățile fiind trecute în conservare. În Master Plan se recomandă însă, 
pe viitor, realizarea unor puțuri noi în fronturile de captare de la Ulmi și Arcuda care să asigure un 
debit de 0,63 m3/s, precum și realizarea a 35 de puțuri noi în Municipiul București, distribuite uniform 
pe suprafața orașului, pentru a asigura alimentarea cu apă a populației în caz de necesitate (de 
exemplu, poluări masive ale apelor de suprafață). 

Astfel, principalele surse de apă ale Municipiului București rămân râurile Argeș și Dâmbovița, apa brută 
fiind captată din râul Dâmbovița prin priza de captare Brezoaele, iar din râul Argeș prin priza de captare 
Crivina. Conform datelor furnizate de către Apa Nova București, pentru ambele prize de captare sunt 
necesare investiții: reabilitarea sistemului de stavile la priza de captare Brezoaele (râul Dâmbovița) și 
continuarea programului de reabilitare a porților și menținerea conformă cu măsurile de funcționare 
în siguranță în cazul prizei de captare Crivina (râul Argeș). Conform datelor INSSE, capacitatea 
instalațiilor de producție a apei la nivelul municipiului București este una foarte ridicată în raportul cu 
consumul actual (sub 500.000 mc), situându-se între 1,5 și 1,43 milioane mc / zi în perioada 2008-2018 
(vezi tabelul de mai jos). 
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Tabel 1: Evoluția capacității instalațiilor de producție a apei în municipiul București (2008-2018) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capacitate instalații 
producție apă (milioane 
mc / zi) 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,43 1,43 1,43 
 

1,43 

Sursa: INSSE – Tempo Online 

Alimentarea cu apă potabilă este asigurată de către trei uzine de tratare a apei brute transportate de 
la prizele sus-menționate, cu o capacitate nominală totală de 1.430.000 m3/zi: uzinele Roșu (520.000 
m3/zi, singura uzină de tratare și producere a apei potabile de pe teritoriul administrativ al municipiului 
București), Arcuda (745.000 m3/zi conform date Apa Nova, 650.000 m3/zi conform Master Plan – cea 
mai mare stație de tratare din țară) și Crivina (realizată în 2006, capacitate nominală 260.000 m3/zi). 
Stațiile Roșu și Arcuda sunt vechi (45, respectiv 145 de ani), dar au beneficiat de modernizări după 
anul 2001. Stația Arcuda asigură, în prezent, circa 2/3 din consumul de apă potabilă al Bucureștiului, 
Stația Roșu circa 25%, iar cea de la Crivina, deși e cea mai nouă, doar 8%. De menționat aici este faptul 
că ponderea mai ridicată a apei produse la Stația Arcuda ține de faptul că aceasta are un flux 
tehnologic gravitațional, ceea ce înseamnă că poate trata apă și în lipsa energiei electrice, cu o 
autonomie de circa 12 ore. În plus, aceasta este dotată și un generator propriu de mare capacitate. 
Poziționarea Stației Roșu pe locul 2 ca pondere are legătură cu faptul că aceasta este situată mai 
aproape de municipiu și e mai eficientă în reglarea (prin scădere sau creștere) a volumului de apă 
transportat către rezervoare, având un rol vital în cazul unor situații neprevăzute (de ex. avarii, incendii 
etc.). Toate stațiile dezinfectează apa brută prin clorinare, pentru a asigura potabilitatea acesteia de-
a lungul rețelei de distribuție, însă în cazul stației de la Crivina se folosește și ozonizarea.  

Alimentarea cu apă brută a acestor stații de tratare a apei se realizează prin circa 83 km de aducțiuni 
(conform Master Plan). Două dintre aceste aducțiuni sunt în conservare (Ulmi – Arcuda I și Ulmi – 
Arcuda II – fiind legate de captările de apă subterană de la Ulmi), iar alte două sunt avariate (Crivina – 
Arcuda I și Crivina – Arcuda II). În viitor, vor trebui realizate două aducțiuni de apă brută, respectiv 
aducțiunea captarea Brezoaele – stația de tratare Arcuda (realizare prin canal închis, pentru a preveni 
contaminarea din zona adiacentă a aducțiunii Brezoaele – pod Joița), respectiv captarea Polder Crivina 
– stația de tratare Crivina. În amonte de stația de tratare Arcuda este nevoie de o stație de alertă în 
caz de poluare, similară celei deja existente pe râul Argeș. 
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Figura 1: Sistemul de alimentare cu apă al municipiului București: stații de tratare și stații de pompare a apei 
potabile 

 

Sursa: Master Planul serviciului de alimentare cu apă și canalizare a municipiului București. Cerc line 
continuă – stații de tratare. Cerc linie întreruptă – stații de pompare 

O altă potențială disfuncție o reprezintă extinderea construcțiilor în zona lagunei în care se descarcă 
nămolul de la stația de tratare Roșu. Este astfel nevoie de modernizarea sistemului de separare a 
nămolului și evacuarea apei curate în Dâmbovița, pentru a evita, în timp, colmatarea Lacului Morii. 
Pentru aceasta, este nevoie de cooperarea cu Agenția Națională Apele Române și cu UAT Chiajna, 
întrucât pe platforma Stației de Tratare a Apei Potabile Roșu nu se poate realiza o gospodărire de 
nămol din lipsă de spațiu (conform Master Plan). O altă disfuncție în cazul stației de tratare Roșu o 
reprezintă gospodăria de clor, ce prezintă un risc ridicat din cauza construcțiilor realizate între timp în 
zona învecinată. 

Un alt aspect important de menționat aici este și faptul că aceste stații de tratare asigură și necesarul 
de consum al unor orașe și comune din județul Ilfov, care sunt alipite de Capitală (Voluntari, Popești 
Leordeni, Otopeni, Chitila, Chiajna, Bragadiru, Pantelimon, Glina, Dobroești).  

De la cele 3 uzine de tratare, apa potabilă este transportată prin intermediul a 22 de apeducte (lungime 
de circa 192 km), ce reprezintă rețelele de aducțiune a apei potabile, către 20 de rezervoare de 
înmagazinare orășenești, cu o capacitate totală de stocare de 359.000 mc. Dintre aceste apeducte, 
aducțiunea A1 (Arcuda – Cotroceni I) se află în conservare până la stația Roșu (fiind realizată în anul 
1888, din cărămidă), iar aducțiunea A9 (NH Bragadiru – Drumul Taberei, realizată în 1975, tub beton) 
este parțial sub consolidată (conform Master Plan).  

Legend 
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Aproape jumătate dintre rezervoare (9, din care 8 funcționale – 99.000 mc volum total) sunt amplasate 
în Cotroceni, celelalte fiind localizate la stațiile de pompare Grivița (2 – 50.000 mc), Nord (3 – 125.000 
mc), Sud (4 – 81.000 mc), Drumul Taberei (2 – 30.000 mc) și Precizia (1 – 1.500 mc). Pentru complexul 
de rezervoare Cotroceni există un studiu în derulare pentru identificarea unor soluții de optimizare a 
volumului stocat. În prezent, rezervoarele din cele 7 stații de pompare sunt alimentate funcție de 
capacitate și de consumul mediu din respectivele zone. Totuși, acestea au un prag minim de siguranță 
de 160.000 mc de apă potabilă (circa 45% din capacitatea totală de stocare), care este activat doar în 
cazul în care alimentarea cu energie electrică a stației Roșu este întreruptă, concomitent cu defectarea 
uneia dintre cele 7 stații de pompare. Autonomia energetică a rezervoarelor este de 6 ore, fiind 
asigurată prin generatoare.  

Odată cu dezvoltarea capacităților de tratare a fost realizată și dezvoltarea progresivă a aducțiunilor 
de apă, astfel încât astăzi stațiile Roșu și Arcuda au legătură cu toate rezervoarele, asigurată prin cel 
puțin două sisteme de transport (conform Master Plan). 

Pe lângă sistemul de alimentare cu apă pentru populație, în municipiul București exista și un sistem 
pentru asigurarea apei industriale, din care a rămas în funcțiune captarea Pantelimon, ce funcționează 
la o capacitate redusă de 15.000 – 28.000 m3/zi (față de o capacitate proiectată de  120.000 m3/zi). 
Rețeaua pentru asigurarea apei industriale mai are doar 61,76 km activi, consumatorii rămași în 
funcțiune fiind însă amplasați la mare distanță: Jilava, CET Sud și Sere sticlărie (conform Master Plan) 
– vezi figura de mai jos. 
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Figura 2: Rețeaua pentru asigurarea apei industriale 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova 
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1.3. Sisteme de alimentare cu apă 

Pe lângă cele 7 stații de pompare orășenești aflate în funcțiune (Nord, Grivița, Drumul Taberei, 
Preciziei, Uverturii, Grozăvești, Sud), sistemul de distribuție al apei potabile este alcătuit din 29 de 
stații de repompare funcționale (40 în total) și 108 stații de pompare cu hidrofor funcționale (200 în 
total), care permit ridicarea presiunii în clădirile înalte (peste P+4) din zonele în care sunt amplasate. 
Acestea sunt interconectate într-o rețea inelară cu mai multe surse de alimentare, ceea ce crește 
nivelul de siguranță al furnizării. Toate stațiile de pompare au fost reabilitate după anul 2000 (conform 
Master Plan), însă sunt în continuare necesare investiții în scopul creșterii eficienței energetice a 
pompelor. De asemenea, se recomandă realizarea și punerea în funcțiune a unei noi stații în zona de 
est a municipiului București, ce va alimenta consumatorii deserviți, în prezent, de stații de repompare. 

Lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile era în anul 2018 de 2.513,3 km în municipiul 
București, conform datelor INSSE, acestea diferind nesemnificativ de datele furnizate de Sistemul 
Informațional Geografic al Apa Nova. Acesta indica (tot pentru anul 2018) o lungime a conductelor de 
transport și distribuție de 2.567 km (din care 670 km conducte de transport și 1.897 km conducte de 
distribuție), la care se adăugau 912 km de branșamente (în număr de circa 132.000).  

Evoluția rețelei de distribuție a apei potabile s-a remarcat prin extinderi importante în intervalul 2008-
2018 (+309 km, în termeni absoluți, respectiv +14%, în procente), realizate în special odată cu 
demararea, în anul 2009, a programului Bucur de extindere a rețelei de apă și canalizare. Programul a 
început odată cu semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de concesiune nr. 1329 / 29.03.2000 
încheiat între Municipiul București (în calitate de concedent) și S.C. Apa Nova București S.A. (în calitate 
de concesionar) cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul 
București. Actul adițional prevedea obligația concesionarului de a realiza, din fonduri proprii, investiții 
în valoare de 200 de milioane lei pentru extinderea rețelei de apă și canalizare din municipiul București 
până în anul 2025, respectiv 243 km de rețea de apă și 210 km de rețea de canalizare. 

Rețeaua de distribuție este alcătuită din circa 682 km de conducte principale (diametru 250 – 1.000 
mm), restul fiind conducte de distribuție cu diametrul sub 225 mm. Analiza pe materiale indică faptul 
că 38 % din rețea (circa 970 km) este încă alcătuită din fontă și fontă ductilă, în timp ce 42 % (1.066 
km) reprezintă rețea mai nouă sau modernizată, realizată din polietilenă (vezi figura de mai jos). 

Figura 3: Structura rețelei de distribuție a apei potabile din Municipiului București, funcție de materialul din 
care sunt realizate conductele, în anul 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Prelucrare date din harta digitală Apa Nova  
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Aproximativ 34% din rețeaua de distribuție este alcătuită din conducte de peste 50 de ani vechime, ce 
ar trebui să intre urgent într-un program de reabilitare. Astfel, 526 km reprezintă conducte de fontă 
mai vechi de 50 de ani, prin care se asigură distribuția apei mai ales în zona centrală a municipiului. 
Secțiunile de transport reduse ale acestor conducte, determinate de depuneri, generează probleme 
privind calitatea apei, reducerea capacității de transport și numeroase avarii. De altfel, în perioada 
2015-2019 se remarcă faptul că 3.449 de avarii (circa 54 %) au avut loc pe conductele de distribuție 
din fontă (vezi figura de mai jos). Cea mai mare parte a conductelor din fontă se află în zona centrală 
și nordică a municipiului București, dar și în cartierele Bucureștii-Noi, Drumul Taberei, Berceni și Titan. 
Se remarcă însă, în aceeași perioadă o scădere cu circa 26 % a numărului total de avarii pe conductele 
de distribuție, de la 1.477 în 2015 la 1.085 în 2019. 

Figura 4: Număr avarii pe conducte de distribuție pe tip de material (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Prelucrare după Master Plan servicii de alimentare cu apă și canalizare Municipiul București 

 

Situația diferă pe artere, unde majoritatea avariilor înregistrate în perioada 2015-2019 (1.493 de avarii 
- circa 80 % din total) se produc pe conductele de oțel (conform datelor din Master plan și a celor 
furnizate de Apa Nova – vezi figura de mai jos). 
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Figura 5: Număr avarii pe artere (conducte de transport) pe tip de material (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Prelucrare după Master Plan servicii de alimentare cu apă și canalizare Municipiul București 

Prin urmare, pe orizontul de timp al Master Planului (30 ani – 2047), se recomandă redimensionarea 
/ înlocuirea conductelor de distribuție a apei potabile realizate din fontă (aproape 1.000 km, în total), 
precum și redimensionarea arterelor de transport apă potabilă din oțel (zona Inelului 1, Bulevardul 
Unirii, Splaiul Unirii, Calea 13 Septembrie, cartierul Vitan, B-dul Pache Protopopescu, Șos. Iancului, 
Calea Griviței). 
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Figura 6: Rețeaua de alimentare cu apă din municipiul București – conducte din azbociment, fontă, oțel 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova 
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Figura 7: Zonei din Municipiul București fără rețea de alimentare cu apă 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova 

Se observă faptul că există încă străzi din municipiul București nedeservite de rețeaua de alimentare 
cu apă. Este vorba în special de zone mai extinse, aflate în proces de urbanizare, din Sectorul 1 
(cartierul Henri Coandă, Giulești-Sârbi), Sectorul 3 (zona Luncilor – zona dintre Splaiul Unirii și B-dul 
Theodor Pallady), Sectorul 5 (Prelungirea Ghencea) și Sectorul 6 (Militari – Roșu). De altfel, prioritățile 
de investiție din Master Planul pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare propun 
extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele aflate la limita administrativă a municipiului: cartierul 
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Henri Coandă (circa 13 km), zona de Nord (Șos. Odăi – Șos. București-Ploiești – Str. Jandarmeriei – Șos. 
Ionescu-Sisești – Șos. București Târgoviște – circa 60 km), zona Ghencea (circa 8 km), zona străzii 
Străulești (circa 2 km), Lacul Morii (circa 2,5 km) și Giulești-Sârbi (circa 7 km). De asemenea, Master 
Planul are în vedere extinderea rețele de distribuție pentru alimentarea cu apă potabilă în zonele 
Luncilor (între Theodor Pallady și Splaiul Unirii – 18,8 km rețea propusă și realizare stație de pompare), 
Gurilor (la nord de B-dul Theodor Pallady – 19,5 km rețea propusă și realizare stație pompare), 
Dealurilor (lângă CET Progresul – 9,7 km rețea propusă și realizare stație pompare) și Ghigideni 
(Prelungirea Ghencea – extindere rețea distribuție cu 1,7 km și reabilitare apeducte 3,3 km). 

O parte dintre aceste investiții au fost deja demarate. În anul 2019, bugetul aprobat de Consiliul 
General al Capitalei a cuprins lucrări de extindere a rețelelor, inclusiv de alimentare cu apă și canalizare, 
în Cartierul Henri Coandă (loturile I și II). Sume pentru acest obiectiv sunt prevăzute și în bugetul pe 
anul 2020, alături de extindere și reabilitare rețele în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii. Pentru 
aceste investiții PMB a atras o finanțare de 68 mil. Euro din fonduri europene, prin POIM 2014-2020.  

Conductele de azbociment reprezintă de asemenea o problemă, întrucât azbocimentul este un 
material ce trebuie înlocuit și scos din amplasament, conform normelor. Din 2005 au fost deja înlocuiți 
80 km, iar astăzi mai este necesară înlocuirea a 66 km, ce se va realiza etapizat până în 2025 (conform 
Master Plan). Majoritatea conductelor de azbociment rămase sunt situate în zona Șos. Chitilei – 
Bucureștii Noi, dar și în porțiuni din cartierele Titan, Berceni sau Militari. 

Conform statisticilor Apa Nova, prezentate în cadrul Master Planului serviciului de alimentare cu apă 
și canalizare al municipiului București, cele mai multe avarii se produc la branșamente (62%), urmate 
de conductele de serviciu (30%) și conductele principale (arterele) - cu 8% din numărul de avarii. 
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Figura 8: Localizarea avariilor (stânga), respectiv a sesizărilor privind calitatea necorespunzătoare a apei 
potabile (dreapta) în București 

    

Sursa: Master Planul Serviciului de Alimenare cu Apă și Canalizare pentru Municipiul București 

Figura de mai sus ilustrează faptul că cea mai mare parte a avariilor se concentrează în zona centrală 
a municipiului București, acestea fiind strâns legate de dispunerea conductelor de distribuție din fontă, 
respectiv a conductelor de transport din oțel.  

Planul de investiții pe termen lung (din cadrul Master Planului Serviciului de Alimentare cu Apă și 
Canalizare pentru Municipiul București) propune redimensionarea conductelor cu diametre mici (< 
300 mm), după cum urmează: 

- Conducte de azbociment, L = 60,7 km; 
- Conducte având o vechime mai mare de 80 ani, L = 298 km; 
- Conducte având o vechime mai mare de 50 ani, L = 276 km; 
- Conducte având o vechime mai mare de 30 ani, L = 563 km. 

De asemenea, este propusă redimensionarea conductelor din rețeaua de distribuție pentru 
conductele din oțel de diametre mari (lungime totală - 221,8 km). Prin urmare, pentru reducerea 
pierderilor de apă și creșterea randamentului rețelei este necesară redimensionarea a 1.419,5 km 
rețea alimentare cu apă (circa 55 % din rețeaua existentă – conducte transport și distribuție). 

Graficul de mai jos ilustrează evoluția consumului de apă în municipiul București, în perioada 2008-
2018. Se remarcă faptul că, pe perioada analizată, s-a înregistrat o scădere constantă a consumului de 
apă, în 2008 acesta fiind de circa 130 milioane mc (scădere cu aproximativ 24 milioane mc față de anul 
2008 – circa 15 %). În aceeași perioadă, consumul de apă pentru uz casnic a scăzut cu circa 20%, 
ajungând la aproape 92 milioane mc (circa 43 mc / locuitor / an), iar cel non casnic (companii, instituții 
etc.) a scăzut cu doar 2%. 
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Figura 9: Evoluția consumului de apă în municipiul București (mii mc, 2008-2018) 

 

Sursa: Date 
Apa Nova 

 

 

Scăderea consumului poate fi explicată prin creșterea randamentului rețelei de distribuție (scăderea 
continuă a volumului de apă pierdut). Astfel, consumul mediu de apă a scăzut de la 161 litri / locuitor 
/ zi la 148 litri / locuitor / zi (conform Master Plan). Eficiența rețelei, exprimată ca raportul dintre apa 
facturată și apa introdusă în rețea, este de circa 77 % în prezent, conform datelor Apa Nova, fapt ce 
situează rețeaua de alimentare cu apă a municipiului București în primele locuri pe țară din punct de 
vedere al eficienței. De altfel, eficiența rețelei a crescut considerabil față de anul 2000, când 
randamentul era de doar 51 %. 

Figura 10: Consumul de apă în sectoarele municipiului București (mii mc, 2018) 

 

Sursa: Date Apa Nova 

În perioada 2008-2018, consumul de apă pentru consumatorii non-casnici a crescut ca pondere în 
consumul total, de la circa 25% în anul 2008 la aproape 30% în anul 2018. Se remarcă ponderea mai 
redusă a consumului de apă pentru uz casnic, în special în sectoarele 1 (circa 60 %) și 6 (circa 69 %), în 
timp ce în sectoarele 4 și 5 ponderea consumului casnic este cea mai ridicată – vezi figura de mai sus. 
De asemenea, evoluția consumului de apă pe sectoarele municipiului București ilustrează tendința de 
scădere a consumului total și a consumului casnic (circa 20 % în medie) pentru toate sectoarele. Cu 
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toate acestea, în sectoarele 3 și 4 se remarcă creșteri de circa 30 % în ceea ce privește consumul de 
apă non-casnic.  

Figura 11: Evoluția consumului de apă, pe tipuri de consumatori, în sectoarele municipiului București (mii 
mc, 2008-2018) 

 

Sursa: Date Apa Nova 

Analiza vârstei apei (a duratei de curgere a apei între rezervoare și consumatori) reflectă faptul că o 
mare parte din rețea prezintă valori de peste 8 ore (centrul municipiului București, cartierele Giulești-
Sârbi, Titan), și chiar de peste 12 ore, în zone precum Bulevardul Theodor Pallady, Apărătorii Patriei 
sau Timpuri Noi). Valorile mari ale vârstei apei sunt determinate de viteza mică de curgere, care este 
sub 0,5 m/s la debit maxim și de sub 0,2 m/s la debite minime (asigurate însă doar timp de 3-6 ore/zi). 
Zona de est a municipiului București este cea mai afectată de vârsta ridicată a apei, întrucât se află cel 
mai departe de punctele de intrare a apei (și de punctele în care se realizează clorinarea apei) în 
sistemul de alimentare, amplasate mai ales în partea de vest/nord-vest a orașului.  
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Figura 12: Instalații apă în spațiul public 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova 

În ceea ce privește gradul de conectare a populației la serviciul de alimentare cu apă, conform datelor 
Apa Nova București acesta a crescut de la 82,3 % în anul 2011 la 92,3 % în anul 2016. Datele INS indicau 
pentru anul 2018 un număr de 1.771.000 de bucureșteni deserviți de sistemul de alimentare a apei 
potabile, în creștere cu 71.000 (+4,2%) față de anul 2008. Reprezentând 96,8% din populația rezidentă 
a Capitalei la 1 iulie 2018. Rezultatele recensământului din 2011 menționau faptul că 98,5% dintre 
locuințele din Capitală erau conectate la sistemul centralizat de alimentare cu apă (fie în locuință, fie 
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în clădirea de locuit, fie în curte), 1,1% dispuneau de sistem propriu de alimentare cu apă (de ex. 
hidrofor într-un puț săpat în curte), în timp ce doar 0,3% (adică puțin peste 2.900 de locuințe) nu aveau 
acces la apă potabilă. Așadar, cifrele variază funcție de sursă si procentul este greu de stabilit în lipsa 
unei evidențe clare a numărului efectiv de locuitori ai Capitalei. Cel mai probabil, peste 99% dintre 
aceștia dispun totuși de apă potabilă din rețeaua publică, datele recensământului fiind cele mai 
plauzibile pentru că sunt relativ exhaustive.   

Conform datelor din harta digitală pusă la dispoziție de către Apa Nova București, în municipiu există 
17.461 hidranți ce acoperă întregul teritoriu deservit, în prezent, de rețele de alimentare cu apă. De 
asemenea, în municipiul București există 115 instalații de apă în spațiul public – cișmele (26), fântâni 
(33) și țâșnitori (56), majoritatea fiind localizate în interiorul primului inel de circulație. Numărul de 
instalații este însă foarte redus pentru un oraș de talia Bucureștiului: ar fi nevoie de extinderea acestui 
tip de instalații, atât pentru a spori confortul termic în spațiile publice pe durata verii (cazul fântânilor), 
mai ales în contextul identificării unor insule de căldură urbană de mari dimensiuni, cât și pentru a 
asigura un acces facil la apă potabilă în spațiul public. 

Dacă luăm în considerare percepția globală asupra sistemului de alimentare cu apă și canalizare din 
municipiul București, rezultatele chestionarului sociologic aplicat pentru fundamentarea SIDU indică 
faptul că lipsa contorizării individuale pentru apă și canal este considerată o problemă doar de 3,6 % 
din populația respondentă (locul 9/11 probleme), în timp ce lipsa racordării la utilități publice (gaze, 
apă, canalizare, încălzire) este o problemă pentru doar 3,1 % din populație (locul 10/11 probleme). Cu 
toate acestea, calitatea apei potabile a primit doar nota 6,53 din 10 în ceea ce privește satisfacția 
populației față de diferite aspecte din municipiul București, ocupând o poziție medie între aspectele 
evaluate de către respondenți. Presiunea apei reci a fost considerată a fi un aspect pozitiv de către 
respondenții la chestionar, primind nota 8,53 din 10. 
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2. REȚEAUA DE CANALIZARE 

2.1. Sisteme de canalizare 

În municipiul București, colectarea apelor uzate și meteorice se realizează printr-o rețea de canale de 
serviciu și canale colectoare. Caseta de Ape Uzate, colectorul general, se află sub albia amenajată a 
râului Dâmbovița, are o lungime de 17,6 km (de la Lacul Morii la Stația de Epurare Glina) și preia apele 
uzate și meteorice aduse de cele 12 colectoare principale și 12 colectoare secundare. Lungimea totală 
a colectoarelor este de circa 118 km. Din cauza vitezei mici de scurgere (sub 0,7 m/s), nu se poate 
asigura viteza minimă de auto-curățare pe toate colectoarele (pe vreme uscată), fiind astfel necesară 
identificarea unor soluții pentru spălarea hidraulică periodică a acestora (conform Master Plan). 

Conform datelor furnizate de Apa Nova, dimensionarea casetei a fost realizată considerând o 
suprafață de colectare și un grad de impermeabilizare caracteristice perspectivei de dezvoltare de 
acum 40 de ani (circa 1 milion de locuitori deserviți - distribuiți pe 5.000 ha, față de 2 milioane și 20.000 
ha în prezent), precum și un debit corespunzător unei ploi cu frecvența de apariție 1:3, căzută uniform 
pe teritoriul orașului. Astfel, în zona Piața Unirii caseta permite un debit de circa 30 m3/s. Prin urmare, 
vor fi necesare lucrări complexe pentru a asigura o funcționare mai bună a casetei de ape uzate – în 
primul rând, adaptarea la o frecvență de calcul în cazul ploilor de 1:10. Problema evacuării apelor 
pluviale este accentuată de gradul ridicat de impermeabilizare regăsit pe teritoriul municipiului 
București (circa 80%). 

Sistemul de canalizare funcționează predominant gravitațional, fiind preponderent unitar / mixt (sunt 
colectate în același sistem atât apele uzate, cât și apele meteorice). În zonele joase sau la extremitățile 
bazinelor de colectare, există 68 de stații de pompare de mici dimensiuni care transportă apa uzată în 
colectoare. În cazul acestora, pot apărea disfuncționalități importante în cazul ploilor mari sau a 
întreruperii alimentării cu energie electrică – doar stațiile de pompare a apelor uzate Colentina și 
Progresu având sursă dublă de alimentare cu energie electrică (conform Master Plan). 

Datele din sistemul informațional geografic al Apa Nova indică o lungime totală a rețelei de canalizare, 
în anul 2018, de 2.469 km, la care se adaugă aproximativ 930 km aferente celor 126.000 de racorduri 
(incluzând aici rețeaua Apa Nova de pe teritoriul orașului Popești-Leordeni). Din această lungime a 
rețelei, există rețea separată de colectare a apelor pluviale pe doar 89 km (3,61% din rețea), iar rețeaua 
separată de colectare a apelor menajere are, în prezent, o lungime de doar 78 km (3,16% din rețea). 
Prin urmare, circa 93% din rețeaua de canalizare la nivelul municipiului București funcționează în regim 
unitar. La conducte se adaugă circa 51.000 de guri de scurgere, 67.000 de cămine de inspecție, precum 
și 46 de separatoare de hidrocarburi, amplasate cu precădere în zona Petricani.  

Rețeaua separată de colectare a apelor pluviale, respectiv a apelor menajere a fost realizată fie în zone 
mai vechi constituite, în care extinderea rețelelor de canalizare s-a realizat în sistem separativ 
(cartierele Andronache, Tei-Toboc, Fundeni, Giulești-Sârbi), fie în dezvoltări mai recente (cartierele 
Brâncuși, Străulești, Șos. București – Măgurele). De asemenea, există câteva artere importante unde 
a fost realizată rețea separată de colectare a apelor pluviale: Bulevardul Unirii (parțial), Bulevardul 
Decebal, Bulevardul Burebista sau Bulevardul Constantin Brâncoveanu. 

Realizarea în sistem unitar a rețelei de canalizare din municipiul București reprezintă o disfuncție 
importantă, în contextul în care pune în presiune sistemul principal de colectoare, în special în 
contextul accentuării fenomenelor extreme (ploi torențiale – analizele climatice relevă creșterea 
intensității acestor ploi în ultimii 30 ani). Riscurile generate de imposibilitatea preluării debitelor 
apelor meteorice în cazul ploilor importante au fost agravate de creșterea suprafeței impermeabile în 
municipiul București și de elementele de infrastructură subterană realizate, ce se pot inunda în cazul 
precipitațiilor abundente.  
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Colectoarele vizitabile au fost proiectate în perioada comunistă la probabilități de revenire de 1:2 sau 
1:3, iar colectoarele paralele cu lacurile de pe râul Colentina și cu râul Dâmbovița au fost proiectate la 
frecvența 1:2. În rest, sistemul de canalizare este proiectat pentru frecvența 1:1, deși normativele din 
domeniu impun dimensionarea rețelei de canalizare la frecvența 1:10 pentru toate orașele cu peste 
100.000 de locuitori. În acest conext, se impune ca lucrările de extindere ale rețelei să se realizeze 
conform acestui normativ, să fie exclusiv de tip separativ, iar apele pluviale colectate de rețeaua 
pluvială să fie deversate în cel mai apropiat receptor natural (râuri și lacuri). De asemenea, rețeaua 
extinsă trebuie redimensionată conform normativului, concomitent cu colectarea separată și 
scoaterea apelor pluviale din sistem în zonele critice până la un anumit prag stabilit.  
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Figura 13: Rețeaua de canalizare – rețeaua separată de colectare a apelor menajere, respectiv pluviale 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova. 

Master Planul prevede, în planul de investiții pe termen lung, intervenția în cazul zonelor critice, 
precum pasajele din București (reabilitarea și modernizarea instalațiilor de evacuare ape uzate pluviale 
din pasajele subterane Mărășești, Lujerului, Jiului, Victoriei și Unirii). Se propune, de asemenea, 
construirea de bazine de retenție în zona parcurilor Izvor (volum rezervor 11.000 mc) și Opera (volum 
rezervor 15.000 mc), precum și amenajarea lacului Văcărești cu rol de stocare a apelor pluviale din 
zona de sud-est a orașului. În sens larg, pe lângă investițiile realizate în reabilitarea rețelei de canalizare, 
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se poate studia posibilitatea folosirii văii Colentinei (și a salbei de lacuri) ca emisar pentru apele 
meteorice colectate în zona de nord a capitalei (în urma realizării unor sisteme separate). 

Tabel 2: Lungimea rețelei de canalizare (canale colectoare și canale de serviciu) tipuri de materiale 

Tip material Lungime rețea canalizare (km) 

Beton simplu 1807,67 

Policlorură de vinil 494,28 

PAFSIN 66,31 

Polietilenă 19,43 

Oțel 8,00 

Beton armat sau precomprimat 5,88 

Polipropilenă 2,38 

Fontă 1,29 

Azbociment 1,19 

Altele 62,77 

Sursa: Prelucrare după datele din sistemul informațional geografic Apa Nova 

Tabelul de mai sus și graficul de mai jos ilustrează situația rețelei de canalizare din punct de vedere al 
materialelor din care sunt realizate conductele (canale de serviciu și canale colectoare). Astfel, 73% 
(1.813,55 km) din rețeaua de canalizare este alcătuită din conducte de beton simplu (1.807,67 km) sau 
din beton armat sau precomprimat. Doar 3% din rețeaua de canalizare (66,31 km) este alcătuită în 
prezent din conducte de PAFSIN. 

Figura 14: Ponderea diferitelor tipuri de materiale în alcătuirea conductelor din sistemul de canalizare 

 

Sursa: Prelucrare după datele din sistemul informațional geografic Apa Nova  
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Figura 15: Rețeaua de canalizare – tipuri de materiale: beton simplu, PVC, PAFSIN 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova. 

În ceea ce privește vechimea rețelei de canalizare, materialele cu vechimea cea mai mare sunt betonul 
simplu (1.100 km rețea cu vechime peste 50 ani), urmate de PVC (policlorură de vinil) și fontă (vechime 
peste 40 ani). Astfel, peste 50 % din rețeaua de canalizare are o stare de degradare avansată, fiind 
necesare intervenții frecvente pentru remedierea problemelor locale (conform Master Plan). Figura 
de mai sus arată distribuția conductelor din beton simplu din municipiul București. Se observă că 
acestea deservesc, în prezent, cea mai mare parte a zonei centrale și a marilor cartiere de locuit. 
Conductele mai noi, din PAFSIN, se regăsesc doar izolat în dezvoltări mai noi (Ionescu-Sisești – Vatra 
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Nouă), în zone cu extinderi recente ale rețelei (cartierele Andronache, Ion Creangă, Odăi) sau pe 
bulevarde unde rețeaua a fost deja reabilitată (Drumul Taberei). 

Planul de investiții pe termen lung din Master Plan prevede redimensionarea colectoarelor mari de 
canalizare, aproximativ 100 km necesitând lucrări de reabilitare din cauza vechimii și a defecțiunilor 
importante existente. De asemenea, este propusă realizarea de colectoare noi: pe B-dul Uverturii – 
Str. Orșova (zona de sud Lacul Morii, L = 1,5 km) și în zona de sud (L = 9 km). 

Alte zone importante de intervenție, unde se propune redimensionarea rețelei de canalizare existente, 
sunt zonele Cotroceni (înlocuire circa 6,5 km conducte din beton), Regina Maria (înlocuire 7,4 km 
conducte din beton) și Tineretului (înlocuire 1,6 km conducte din beton), dar și zona străzii Slobozia 
(parcelarea Gramont), unde sunt propuse colectoare noi (circa 7,8 km), un bazin de retenție bi-
compartimentat cu volum total de 9.300 mc, precum și o stație de pompare pentru golirea bazinelor. 

Analiza zonelor din București care nu sunt deservite de către rețeaua de canalizare prezintă concluzii 
similare cu analiza zonelor nedeservite de sisteme de alimentare cu apă. Problemele se concentrează 
în zona din Sectorul 3 aflată la nord și sud de B-dul Theodor Pallady, dar și în zona de nord și în 
cartierele Henri Coandă, Giulești-Sârbi sau în zona Prelungirea Ghencea. În acest sens, următoarele 
investiții sunt propuse în Master Plan: 

- Realizare rețea de canalizare în sistem divizor în cartierul Henri Coandă: 12,6 km rețea 
canalizare menajeră, sistem de canalizare unitar L = 1524 și rețea de canalizare pluvială 10 km 
(cu bazin de retenție și descărcare în Valea Saulei); 

- Realizare sistem de canalizare unitar pentru preluarea apelor uzate menajere și pluviale din 
bazinul străzii Ghidigeni – circa 1,5 km; 

- Extinderea rețelelor de canalizare în sistem divizor în zona de Nord (Șos. Odăi – Șos. București 
– Ploiești – Str. Jandarmeriei, Șos. Ionescu Sisești – Șos. București Târgoviște): circa 60 km 
rețea canalizare menajeră și circa 67 km rețea de canalizare pluvială, cu descărcare 
gravitațională către lacul Grivița și balta Nadeș; 

- Extindere rețele de canalizare în zonele Luncilor (18,8 km rețea menajeră, 19,9 km rețea 
pluvială), Gurilor (19,5 km rețea menajeră, 19,5 km rețea pluvială), Dealurilor (9,7 km rețea 
menajeră, 15,5 km rețea pluvială), Chitila (4,6 km rețea unitară), Nord dreapta (9,7 km rețea 
menajeră, 6,9 km rețea pluvială), Ghencea (7,8 km rețea menajeră, 7,8 km rețea pluvială), 
zona ieșirii spre Mogoșoaia – Buftea (3,1 km rețea menajeră, 3,1 km rețea pluvială), Lacul 
Morii (2,6 km rețea menajeră, 2,6 km rețea pluvială) și Giulești-Sârbi (6,9 km rețea menajeră, 
6,9 km rețea pluvială). 

Extinderea rețelelor de canalizare este însoțită de realizarea unor obiective de investiție precum stații 
de pompare a apelor uzate, bazine de retenție, stații de pompare ape pluviale sau stații de pre-epurare. 

De menționat aici e faptul că PMB derulează în prezent, cu fonduri europene (prin POIM 2014-2020), 
proiecte de extindere a rețelei de canalizare din zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii, Henri Coandă, 
de construire a sistemului de drenare pe partea dreaptă a Casetei de sub Dâmbovița și cel al lacurilor 
Titan, Tineretului și Carol, de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare (A0 și B0), de 
reabilitare a Casetei și a sistemului principal de drenare de pe partea stângă a acesteia, de reabilitare 
și înlocuire a rețelei de canalizare, respectiv de realizare a drenurilor secundare în zonele Cotroceni, 
Regina Maria și Tineretului.  

În ceea ce privește gradul de conectare la sistemul de canalizare, acesta a crescut de la 81,5 % în 2011 
la 92,2 % în 2016. Datele INS indică pentru anul 2018 un număr de 1.771.000 de bucureșteni conectați 
la sisteme de canalizare și epurare (cu treaptă terțiară) a apelor uzate, în creștere cu doar 8.000 față 
de anul 2008, ceea ce înseamnă un grad de deservire de circa 96,8% a populației rezidente din 
București (la 1 iulie 2018). În altă ordine de idei, rezultatele recensământului din anul 2011 menționau 
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faptul că 98,3% dintre locuințele din Capitală erau branșate la sistemul centralizat de canalizare, 0,8% 
erau conectate la un sistem propriu (de ex. fosă septică), în timp de doar 7.400 de locuințe (0,9% din 
total) nu dispuneau de nicio formă de canalizare, utilizând, cel mai probabil, latrine uscate.  

De asemenea, volumul de apă uzată pe consumator casnic a scăzut, pe fondul reducerii consumului 
de apă potabilă, de la 170 litri / om / zi la 159 litri / om / zi. Volumul de apă uzată per consumator este 
mai mare decât volumul de apă potabilă distribuit per consumator întrucât la volumul de apă uzată 
menajeră se adaugă și apele pluviale ce intră în rețeaua de canalizare. 
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Figura 16: Zone nedeservite de rețeaua de canalizare 

 

Sursa: Prelucrare hartă digitală Apa Nova 

  



26 
 

2.2. Epurarea apelor uzate menajere 

Caseta de Ape Uzate transportă apele uzate și menajere la Stația de Epurare Ape Uzate (SEAU) Glina, 
amplasată în comuna Glina, la 11 km sud-est de Municipiul București, și construită în perioada 
comunistă (anii 70-80). Pentru etapa I (dată în exploatare în iulie 2011, cu fonduri ISPA), stația de 
epurare are capacitatea de a epura parțial (mecanic) până la 10 m3/s, din care doar 5 m3/s epurare 
completă (biologică și terțiară). Considerând debitele medii de apă uzată din ultimii ani (2014-2017), 
rezultă faptul că un debit mediu de apă uzată de circa 3 m3/s trece doar prin treapta primară de 
epurare. În plus, nămolul rezultat din stație este procesat prin fermentare anaerobă și deshidratare 
mecanică pe 4 linii, acest din urmă procedeu fiind unul considerat depășit la nivel european. Linia 
existentă a nămolului din stația de epurare permite, prin stația de deshidratare, obținerea unei 
concentrații a nămolului de circa 30% substanță uscată (care permite utilizarea în agricultură) sau, 
după caz, 35% (posibilitate utilizare ca suport pentru depozitele de deșeuri). De asemenea, biogazul 
produs în urma procesului de fermentare este stocat în două gazometre a câte 3.000 mc, fiind utilizat 
în stația de cogenerare ce produce energie electrică și termică.  

Trebuie menționat aici și faptul că stația de la Glina deservește și o bună parte din localitățile 
importante din județul Ilfov, respectiv Chitila, Chiajna, Popești-Leordeni, Dobroești, Pantelimon, Glina, 
Jilava, Mogoșoaia, Voluntari, Cernica.  

Faptul că aproape 40% din apele uzate sunt epurate doar primar este vizibil în analiza comparativă a 
calității apei râului Dâmbovița între secțiunea de monitorizare aflată la intrarea în municipiul București 
(amonte de Lacul Morii) și secțiunea aflată în aval de SEAU Glina. Dacă la intrarea în municipiul 
București calitatea apei este considerată a fi bună, atât din punct de vedere al elementelor biologice, 
cât și al stării chimice, în aval de stația de epurare starea chimică este evaluată ca fiind degradată, iar 
calitatea apei din punct de vedere al elementelor biologice este una moderată. Spre exemplu, 
concentrația clorurilor în râul Dâmbovița este de circa 3 ori mai mare după recepționarea apelor uzate 
ale municipiului București, iar valorile indicatorului CBO5 indică o stare ecologică degradată.  

SEAU Glina este dimensionată pentru o populație de 1.728.000 l.e. (locuitori-echivalenți), însă în 
prezent se află în curs de implementare proiectul pentru faza a II-a, ce va extinde capacitatea la 
2.417.000 l.e., va asigura epurarea mecano-biologică cu îndepărtare de nutrienți și debitele ape 
menajere la 12 m3/s pentru treapta primară și biologică, respectiv debite de ape pluviale de 12 m3/s 
pentru treapta mecanică. De asemenea, la tehnologia de fermentare anaerobă a nămolurilor rezultate 
se va adăuga și cea de incinerare, prin proiect fiind construit și un incinerator. Realizarea incineratorul 
va reduce cantitatea de nămol la sub 10% din masa actuală și va crește producția de metan, însă 
această investiție va determina și o creștere semnificativă a consumului de energie al stației. Această 
investiție este considerată a fi prioritatea zero a Master Planului serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare pentru Municipiul București, în vederea conformării epurării apelor uzate la cerințele 
directivelor europene. 

  



27 
 

3. INFRASTRUCTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ 

3.1. Introducere  

În prezent, ca urmare a condițiilor specifice de dezvoltare economică în zona Bucureşti s-a constatat 
o creştere a consumului de energie electrică mai ridicată decât media pe țară. 

Având în vedere celelalte aspecte specifice ale zonei: 

• lipsa terenului disponibil pentru lucrări de dezvoltare şi prețul extrem de ridicat al 
acestuia, 

• concentrarea foarte mare a consumului, 

• consumatori cu un grad ridicat de sensibilitate la întreruperi în alimentare, 

• număr ridicat de cabluri respectiv probleme cu volumul energiei reactive, 

• casări ale grupurilor generatoare, 

• dezvoltarea producției din surse regenerabile în special din Dobrogea și din zonele 
învecinate Bucureștiului, având drept consecință creşterea fluxurilor de putere care 
tranzitează stațiile care alimentează Capitala, 

în această zonă ar putea rezulta necesitatea unor proiecte de întărire/ dezvoltare a rețelei electrice de 
transport/de distribuție. 

Utilizatorii rețelei electrice de distribuție (RED), majoritatea consumatori (clienți finali), sunt racordaţi 
direct la reţelele electrice de interes public din administrarea E-Distribuţie Muntenia S.A., companie 
privată, parte a grupului ENEL.  

3.2. Situația energetică la nivelul orașului București 

În Tabelul 3 se prezintă numărul de utilizatori încadraţi în şase categorii - urban IT, urban MT, urban 
JT, rural IT, rural MT, rural JT. 

Tabel 3:  Numărul de utilizatori ai sistemului energetic, în anul 2018, deserviți de e-Distribuție Muntenia  

Mediul Tensiune nominală e-Distribuție Muntenia 

Urban IT 12 

MT 1556 

JT 1029380 

TOTAL  1030948 

Sursa: ANRE 

Numărul de consumatori la nivelul Municipiului București este de 981137, incluzând agenții casnici cât 
și cei economici. 

Numărul de consumatori la nivelul Municipiului București este de 981137, incluzând agenții casnici și 
cei non-casnici (companii, instituții etc.). Numărul posturilor de transformare la nivelul Municipiului 
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București este de 4980. Lungimea totală a rețelei de linii electrice aeriene (LEA) și subterane (LES) IT, 
MT, JT este de 27758 km. 

Datele de consum de energie electrică la nivelul Municipiului București înregistrate în perioada 2010-
2018 indică o creștere continuă a acestuia începând cu anul 2013, în anul 2018 fiind înregistrat un 
nivel maxim istoric pentru ultimul deceniu. Acest lucru este, cel mai probabil, rezultatul creșterii 
economice de la nivelul Capitalei, dar și a creșterii consumului casnic, mai ales în condițiile în care 
locuințelor sunt tot mai dotate cu diferite echipamente care consumă energie electrică.  

Figura 17: Dinamica consumului de energie electrică de la nivelul municipiului București, în perioada 2010-
2018 

 

Sursa: ENEL 

În context național, Bucureștiul concentra în anul 2018 circa 5.56% din totalul consumatorilor de 
energie electrică din România, respectiv peste 11.85% din totalul consumului, rezultând un consum 
mediu anual, per consumator, de 5.41 MWh.  
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Figura 18: Ponderea numărului de consumatori și a consumului de energie din municipiul București în 
valorile totale înregistrate la nivel național în anul 2018 

 

Sursa: ANRE 

Pe teritoriul Municipiul Bucuresti sunt preconizate lucrări de dezvoltare in zona de Nord: stația 
electrică IT/MT Henri Coandă - situată în cartierul cu același nume, stația IT/MT Mircea Eliade - situata 
la intersecția Calea Floreasca cu Str. Mircea Eliade și stația IT/MT nouă în zona Industriilor.  

Consumul de energie electrică din zona București a depășit 1500 MW la vârful de sarcină din iarna 
2017 – 2018, valoare care reprezintă cca. 64 % din capacitatea de injecție din RET în RED din zonă 
(2350 MW) și duce la atingerea limitei capacității de injecție pe fiecare dintre cele trei zone din 
interiorul municipiului București, funcționând debuclat. Capacitatea de injecție din RET în RED se 
dimensionează în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și trebuie să respecte principiul 
ca declanșarea oricărei surse de injecție din RET în RED să nu conducă la întreruperi în alimentarea 
consumatorilor de energie electrică. 

Consumul de putere la nivelul Municipiului București pentru intervale caracteristice (vârf de sarcină 
vară – a treia miercuri din iulie la ora 14:00 și vârf de sarcină iarnă – a treia miercuri din ianuarie la ora 
19:00) în perioada 2008 – 2018 este prezentat în tabelele de mai jos în MW. După cum se poate 
observa, tendința este una crescătoare pentru vârfurile de consum din ambele sezoane, însă mai 
pregnantă în timpul verii, pe fondul valurilor tot mai frecvente de căldură resimțite în București, care 
fac necesară utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat. Consumul poate atinge, totuși, și 
valori mai mari decât cele din intervalele caracteristice, fiind influențat mai ales de fenomenele meteo.  
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Figura 19: Consumul de energie din municipiul București, la vârf de sarcină iarna și vara, în perioada 2008-
2018 

 

Sursa: TRANSELECTRICA 

Puterea instalată brută în centrale clasice de producere a energiei electrice din Municipiul București, 
aflate în administrarea companiei de stat ELCEN, este de 595 MW, distribuită după cum urmează: 

• CET Bucureşti Sud – 2 grupuri x 100 MW (200 MW); 

• CET Bucureşti Vest – un ciclu combinat (195 MW); 

• CET Progresu – 2 grupuri x 50 MW (100 MW); 

• CET Grozăveşti – 2 grupuri x 50 MW (100 MW). 

La aceste centrale electrice de termoficare mari se adaugă și grupuri termoelectrice mici (43 MW), 
respectiv surse de putere regenerabile: 

• centrale electrice fotovoltaice: Pinstalată = 12 MW; 

• centrale electrice pe biomasă: Pinstalată = 4 MW. 

Așadar, puterea instalată disponibila totală în zona București, inclusiv în județul Ilfov, este de 654 MW, 
ceea ce poate asigura doar puțin peste o treime din consumul Capitalei la vârf de sarcină. Restul 
consumului este asigurat prin transportul energiei electrice de la alte surse din țară sau chiar din 
import.  

Puterea instalată brută în centralele electrice de termoficare din subordinea ELCEN a scăzut la mai 
puțin de jumătate în ultimul deceniu pe fondul uzurii echipamentelor și a restricțiilor privind mediu 
înconjurător. Astfel că, în urmă cu zece ani (2009) acestea puteau produce 1.295 MW, capacitate 
distribuită după cum urmează: 

• CET Bucureşti Sud – 2 grupuri x 50 MW, 2 grupuri x 100 MW, 2 grupuri x 125 MW (550 MW); 
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• CET Bucureşti Vest – 2 grupuri x 125, un ciclu combinat (două grupuri) x 195 MW (445 MW); 

• CET Progresu – 4 grupuri x 50 MW (200 MW); 

• CET Grozăveşti – 2 grupuri x 50 MW (100 MW). 

Vechimea grupurilor generatoare din centralele instalate în zonă poate duce la indisponibilități în 
perioade critice. Funcționarea grupurilor aparținând ELCEN București depinde de regimul de 
termoficare, astfel că în perioada de vară producția este în jur de 100 - 150 MW, iar în perioada de 
vârf de iarnă atinge 500 - 550 MW. 

În prezent în zona municipiului București și a împrejurimilor se află trei stații electrice care fac legătura 
între rețeaua de transport (RET) și cea de distribuție (RED) a energiei electrice, respectiv: stația de 
400/220/110 kV București Sud, stația Domnești 400/110 kV și stația Fundeni 220/110kV. În figura 20  
este ilustrat, spre exemplificare, o parte din rețeaua de medie tensiune existentă la nivelul 
municipiului București,  

Figura 20: Parte din rețeaua de MT de la nivelul municipiului București 

  

Sursa: ENEL 

Rețeaua electrică de alimentare a Municipiului București constă din următoarele stații electrice și 
liniile electrice aferente:  

• Stații electrice de 400 kV: stația București Sud (Latitudine 44.89658, Longitudine 25.97239) și 
stația Domnești (Latitudine 44.40548, Longitudine 25.96762). Stația 400/220/110/10 kV 
București Sud este retehnologizată complet. Stația 400/110/20 kV Domnești este în curs de 
retehnologizare, lucrările urmând să se finalizeze în anul 2020. 

• Stații electrice de 220 kV: Stația Fundeni (Latitudine 44.456389, Longitudine 26.169722). 
Stația 220/110/10 kV este complet retehnologizată. 

• Stațiile electrice de 110 kV aparțin E-Distribuție Muntenia. 

 

Pe termen scurt și mediu, se are în vedere retehnologizarea stației 400/110/20 kV Domnești și 
implementarea a două proiecte în stațiile existente: 
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• amplificarea puterii în stația 400/220/110/10 kV București Sud, prin instalarea unei unități de 
transformare între nivelurile de tensiune de 400 kV și 110 kV, care va conduce la creșterea 
capacității de injecție din rețeaua electrică de transport în rețeaua electrică de distribuție; 

• flexibilizarea schemei de funcționare din stația 220/110/10 kV Fundeni și amplificarea puterii 
în stație, prin instalarea unei unități de transformare între nivelurile de tensiune de 220 kV și 
110 kV, care va conduce la creșterea capacității de injecție din rețeaua electrică de transport 
în rețeaua electrică de distribuție. 

Transelectrica a identificat posibile soluții de dezvoltare a RET din zona Capitalei, pe termen mediu și 
lung, care vor fi analizate în detaliu în cadrul studiului: 

• realizarea unor stații electrice de 400 kV sau de 220 kV de injecție în rețeaua electrică de 
distribuție în interiorul Municipiului București, în centrele de consum; 

• realizarea închiderii inelului de 400 kV al Municipiului București, pe zona de est, prin 
construirea unei linii electrice aeriene/subterane de 400 kV de la stația electrică de transport 
București Sud la stația electrică Domnești, inclusiv cu realizarea unei stații noi de transport 
400/110 kV în zona de nord-est a Municipiului București, într-una din localitățile Otopeni, 
Tunari, Voluntari. Această nouă stație ar putea avea și unități de transformare de 400/220 kV 
și ar putea fi conectată cu stația 220 kV Fundeni printr-o linie electrică subterană de 220 kV.  

În conformitate cu Planurile de Dezvoltare al RET elaborate în anii 2008 și 2015, în cadrul cărora s-a 
analizat evoluția consumului și a rețelei electrice de distribuție în zona București, a rezultat 
oportunitatea realizării stației de injecție Grozăvești 400kV/110kV racordată la stațiile existente de 
400kV Domnești și București Sud prin linie electrică subterană (LES) 400kV Domnești-Grozăvești și LES 
400kV București Sud-Grozăvești. În urma consultărilor cu E-Distribuție Muntenia s-a confirmat 
necesitatea realizării stației de 400/110kV de la Grozăvești în centrul de consum al orașului. Această 
stație adiacentă stației existente de 110kV care aparține ELCEN (CET Grozăvești) s-ar putea construi 
pe o porțiune din terenul care aparține centralei CET Grozăvești. În figura 21 este ilustrat sistemul 
electroenergetic din municipiul București. 

Strategia energetică a Municipiului București să ia în considerare și instalarea de centrale electrice cu 
posibilitate de stocare de energie, care să conducă la creșterea eficienței energetice, dar și la 
flexibilizarea funcționării. 
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Figura 21: Sistem electroenergetic la nivelul municipiului București 

 

Sursa: PATJ Ilfov  
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Numărul total de cereri de avize tehnice de racordare (ATR) la reţeaua electrică de interes public în 
anul 2017 pentru E-Distribuție Muntenia a fost de 38771 (98,73% din totalul solicitărilor de ATR din 
anul 2017 fiind emise, respectiv 14,07% din totalul ATR-urilor emise de operatorii de distribuție). În 
anul 2018, numărul  total de cereri de avize tehnice de racordare (ATR) la rețeaua electrică de interes 
public pentru E-Distribuție Muntenia a fost de 40946 (dintr-un total de 250135 cereri la nivel național), 
98,74% din totalul solicitărilor de ATR din anul 2018 fiind emise. 

Timpul mediu de emitere a ATR când soluția este stabilită pe bază de studiu de soluție a depășit cu 
mult limita termenului maxim de 10 zile admis prin Standard în cazul E-Distribuție Muntenia. 

Tabel 4: Timpul mediu de emitere a ATR de cătee E-Distribuție Muntenia în anul 2017 

Timpul mediu (zile) de emitere ATR 
pentru soluția stabilită prin : 

E-Distribuție Muntenia 

2017 2018 

Studiu de soluție 19,25 27,70 

Fișă de soluție 20,74 19,90 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

Principalii indicatori de activitate ai operatorului de distribuție au fost: 

- Numărul total de cereri de contracte de racordare în anul 2017 a fost de 125501, iar în 2018 
de 135393. E-Distribuție Muntenia a primit în 2017 un număr de cereri de contracte de 
racordare de 32929, iar în 2018 de 36064, în semnând o creștere de aproximativ 10% raportat 
la anul 2017.  În anul 2017, din totalul cererilor de contracte de racordare 21711 au fost casnici, 
iar în anul 2018 un număr de cereri de 11389 au fost pentru consumatori casnici; 

- Numărul total de contracte de racordare încheiate în anul 2017 a fost de 32558, iar în 2018 
de 35849; 

- Timpul mediu de încheiere a contractului de racordare: 3 zile 

- Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul legal: 2212 în 
anul 2017 și de 2464 în anul 2018 

- Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate a fost de 81 în anul 
2017 și de 191 în anul 2018, determinat și de volumul mai mare de cereri. 

Numărul total de cereri de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție în cazul E-Distribuție 
Muntenia în anul 2017 a fost de 39561, iar în aul 2018 de 53305. 
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Tabel 5: Timpul mediu de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție energie electrică din 
municipiul București 

Timpul mediu (zile) de încheiere a 
contractelor pentru serviciul de 
distribuție: 

E-Distribuție Muntenia 

2017 2018 

JT 9,66 10 

MT 15,9 7 

IT 9,33 18 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

După cum se poate observa în Tabelul 3, timpul mediu de încheiere a contractelor de distribuție se 
încadrează în termenul maxim prevăzut de standard, respectiv 20 de zile. În anul 2018, timpul mediu 
de încheiere a contractelor de distribuție a fost de 9 zile la JT, 7 zile la MT și 7 zile la IT. 

Durata medie a procesului de racordare, care reprezintă timpul dintre data depunerii cererii de 
racordare cu documentația de justificare completă până la data punerii sub tensiune a instalației de 
utilizare are următoarea repartizare. 

Tabel 6: Durata medie a procesului de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice din municipiul 
București 

Durata medie (zile) a procesului de 
racordare: 

E-Distribuție Muntenia 

2017 2018 

JT 87 93 

MT 433 441 

IT - - 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

Durata medie a procesului de racordare, la nivelul întregii țări, a fost de 90 zile la JT și 235 de zile la 
MT, observându-se că E-Distribuție Muntenia depășește valorile medii. De asemenea, cele 441 de zile 
la nivel de MT reprezintă maximul duratei procesului de racordare la nivelul României. 
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Tabel 7: Costul mediu de racordare la rețeaua de distribuție a energiei electrice din municipiul București 

Costul mediu (lei) de racordare1: E-Distribuție Muntenia 

2017 2018 

JT 978 1001 

MT 132465 215614 

IT - - 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

Costul mediu de racordare la JT a fost de 1775 lei la nivelul întregii țări (față de 1884 lei în 2017), 
valoare minimă fiind înregistrată la E-Distribuție Muntenia. Costul mediu de racordare la MT a fost 
92033 de lei la nivelul întregii țări (68645 lei în 2017) cu o valoare maximă de 215614 lei la E-Distributie 
Muntenia. Se poate observa că, pentru E-Distribuție Muntenia, costul mediu de racordare la MT a 
crescut în 2018 cu circa 60% comparativ cu 2017. 

Privind în dinamică datele pentru perioada 2015-2018, putem constata o creștere continuă a lungimii 
rețelei de distribuție, mai ales în cazul branșamentelor subterane. Liniile de înaltă tensiune (mai ales 
cele aeriene) s-au redus ca lungime până în anul 2017, în anul 2018 observându-se o ușoară creștere, 
în timp de cele de medie tensiune au crescut nesemnificativ (exclusiv pe seama liniilor subterane, în 
timp ce liniile aeriene s-au redus). Deși există o tendință de creștere a liniilor electrice subterane, liniile 
electrice aeriene continuă să măsoare peste 17000 km, adică 36% din total rețelei, acestea fiind cele 
mai expuse unor intemperii, fără a mai pune în discuție impactul estetic negativ.   

  

 

 

1 Cost mediu de racordare pe utilizator racordat, achitat operatorului de distribuție (tarif pentru emitere ATR + cost studiu 
de soluție + tarif de racordare). 
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Tabel 8: Dinamica lungimii rețelei de distribuție a energiei electrice din municipiul București, pe niveluri de 
tensiune, în perioada 2015-2018 

Nr. 
Crt. 

Categorie 

2015 2016 2017 2018 

LEA 
(km 

traseu) 

LES 
(km 

traseu) 

TOTAL 
(km 

traseu) 

LEA 
(km 

traseu) 

LES 
(km 

traseu) 

TOTAL 
(km 

traseu) 

LEA 
(km 

traseu) 

LES 
(km 

traseu) 

TOTAL 
(km 

traseu) 

LEA 
(km 

traseu) 

LES 
(km 

traseu) 

TOTAL 
(km 

traseu) 

1 IT (110 kV) 922 242 1164 891 247 1137 891 252 1143 891 262 1153 

2 MT(35/20/10/6kV) 2655 8700 11355 2643 8791 11434 2608 8833 11441 2562 9009 11572 

3 JT (0,4 kV) 8485 14223 22708 8493 14290 22783 8501 14449 22950 8493 14545 23038 

4 Branşamente 5700 5496 11196 5710 5623 11333 5721 5788 11509 5724 5985 11710 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

O analiză mai detaliată a rețelei indică faptul că o mare parte a liniilor de 110 kV au fost puse în 
funcţiune înainte de anul 2000 (93%). Referitor la liniile MT şi JT, circa 19%, respectiv 29% au fost puse 
în funcţiune în ultimii 17 ani. 

Tabel 9: Lungimea liniilor electrice de distribuție funcție de momentul punerii lor în funcțiune 

Nr. 
Crt. 

Categorie 

Total 
LEA+LES 

(km 
traseu) 

LEA LES 
Total 

LEA+LES 
(km) 

%din 
total 

categorie 
PIF 

Lungime 
(km 

traseu) 
PIF 

Lungime 
(km 

traseu) 

1 IT (110kV) 1.143 

Inainte 
de 
1960 

123,86 Inainte 
de 
1960 

4,5 128,36 11,2 

1960-
1979 

589.571 1960-
1979 

113,18 702,799 61,5 

1980-
1999 

177,434 1980-
1999 

59,25 236,728 20,7 

2000-
2018 

- 2000-
2018 

85,15 85,15 7,4 

2 MT 11.441 

Inainte 
de 
1960 

- Inainte 
de 
1960 

147,40 147,40 1,3 

1960-
1979 

1.566,02 1960-
1979 

4.890,21 6.446,23 56,3 

1980-
1999 

284,24 1980-
1999 

2.362,01 2.646,25 23,1 

2000-
2018 

779,55 2000-
2018 

1739,89 2519,44 21,8 

3 JT 22.950 

Inainte 
de 
1960 

- Inainte 
de 
1960 

23,42 23,42 0,1 

1960-
1979 

1.356 1960-
1979 

6.224,62 7.580,62 33,3 

1980-
1999 

3.004 1980-
1999 

6.056,61 9.060,69 39,8 

2000-
2018 

4352,54 2000-
2018 

2301,7 6654,23 28,9 

4 Branşamente 11.509 
Inainte 
de 
1960 

- Inainte 
de 
1960 

12,90 12,90 0,1 
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Nr. 
Crt. 

Categorie 

Total 
LEA+LES 

(km 
traseu) 

LEA LES 
Total 

LEA+LES 
(km) 

%din 
total 

categorie 
PIF 

Lungime 
(km 

traseu) 
PIF 

Lungime 
(km 

traseu) 

1960-
1979 

907,29 1960-
1979 

2.451,17 3.358,46 29,2 

1980-
1999 

2.010,02 1980-
1999 

2.386,27 4.396,29 38,2 

2000-
2018 

2948,98 2000-
2017 

1178,11 4127,1 35,2 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

Raportat la anul 2017, la nivelul operatorului de distribuție E-Distribuţie Muntenia, lungimea totală a 
liniilor electrice aeriene și subterane a crescut cu 1084,41 km.  

La nivelul municipiului București exista un număr de 262 km la IT, 7200 km la MT (7190 LES și 10 km 
LEA) și 20296 km la JT (15743 LES și 4553 LEA), reprezentând un total de 27758 km de linii electrice în 
cadrul E-Distribuție Muntenia. 

Numărul de stații electrice de 110 kV a rămas constant la 67 în ultimii ani, cel al punctelor de 
alimentare a scăzut ușor, în timp ce numărul de posturi de transformare, ca și puterea lor, a crescut 
constant, pe fondul investițiilor realizate de operator din fonduri proprii. 
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Tabel 10: Stațiie electrice, posturile de transformare și punctele de alimentare 

Nr. 
Crt. 

Categorie 
2015 2016 2017 2018 

Cantitate 
(buc) 

S total 
(MW) 

Cantitate 
(buc) 

S total 
(MW) 

Cantitate 
(buc) 

S total 
(MW) 

Cantitate 
(buc) 

1 Stații electrice (de 
conexiune și/sau 
transformare) 110kV 

67 4.613 67 4.512 67 4.596 67 

2 Posturi de 
transformare 

7.957 3.486 8.153 3.687 8.275 3.767 8432 

3 Puncte de alimentare 189 - 188 - 187 - 190 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 

În perioada 2000-2018 au fost puse în funcțiune 9 stații de transformare (13,4% din numărul total al 
acestora), 6445  posturi de transformare (76,4% din numărul total), respectiv 170 puncte de 
alimentare (89,5% din numărul total). 

Figura 22: Stațiile electrice, posturile de transformare și punctele de alimentare în funcție de momentul 
punerii în funcțiune 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018 
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În intervalul 2015-2018, s-au retehnologizat circa 1191 km de linii electrice, iar 201 km de linii au fost 
înlocuite.  

Tabel 11: Liniile electrice de distribuție noi și retehnologizate în perioada 2015-2018 

Categorie  

2015 2016 2017 2018 

Lungime 
linii 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii 

reteh. 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii noi 

(km 
traseu) 

Lungime 
linii 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii 

reteh. 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii noi 

(km 
traseu) 

Lungime 
linii 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii 

reteh. 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii noi 

(km 
traseu) 

Lungime 
linii 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii 

reteh. 
(km 

traseu) 

Lungime 
linii noi 

(km 
traseu) 

IT (110 kV) 
LEA 922 8 - 891 89,5 891 891  - 891 93 - 

LES 242 3 13 247 0,5 247 252 52 5,48 262 - 10,25 

MT 
LEA 2655 91 9 2643 52,2 2643 2608 31,85 8,45 2562 11 - 

LES 8700 57 78 8791 51,4 8791 8833 78,82 79,28 9009 117,3 77,61 

JT (exclusiv 
Branșamente) 

LEA 8485 117 7 8493 128,9 8493 8501 103 19,95 8493 218 23,83 

LES 14223 125 35 14290 18,5 14290 14449 26,25 83,48 14545 61 89,92 

TOTAL  35227 401 142 35355 341 35355 35534  196,64 35762 383 201,61 

Sursa: [prelucrare date „Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de 
transport, de sistem şi de distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi 

de distribuţie pe anul 2017/2018”] 

În același timp, au fost construite peste 400 de posturi de transformare și 2 stații electrice, au fost 
retehnologizate 22 de stații electrice, 336 de posturi de transformare și 78 de puncte alimentare.  

Tabel 12: Stațiile electrice, posturile de transformare și punctele de alimentare, în perioada 2015-2018 

Categorie 

2015 2016 2017 2018 

Total 
capacități 
energetice 

(buc) 

Capacități 
energetice 

reteh. 
(buc) 

Capacități 
energetice 

noi 
realizate 

(buc) 

Total 
capacități 
energetice 

(buc) 

Capacități 
energetice 

reteh. 
(buc) 

Capacități 
energetice 

noi 
realizate 

(buc) 

Total 
capacități 
energetice 

(buc) 

Capacități 
energetice 

reteh. 
(buc) 

Capacități 
energetice 

noi 
realizate 

(buc) 

Total 
capacități 
energetice 

(buc) 

Capacități 
energetice 

reteh. 
(buc) 

Capacități 
energetice 

noi 
realizate 

(buc) 

Stații 
electrice 

67 8 1 67 14 1 67 - - 67 - - 

Posturi de 
transformare 

7957 84 206 8153 110 188 8275 70 127 8432 72 204 

Puncte de 
alimentare 

189 13 - 188 15 - 187 32 - 190 18 - 

Sursa: [„Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi 
de distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018”] 

În conformitate cu “Planul de Dezvoltare a RET perioada 2018 – 2027”, în municipiul București s-au 
desfășurat în anul 2018 următoarele lucrări de întărire a sistemului electroenergetic: 

• stație 110/20 kV Parc Drumul Taberei, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare – ieșire pe 

• LES 110 kV Salaj – Drumul Taberei 2; 

• stație 110/20 kV Academia Militară, 2x25 MVA, racordată în sistem intrare – ieșire pe LES 

• 110 kV Panduri – Răzoare; 

• stație 110/20 kV Park Lake, 2x16 MVA, racordată în sistem intrare – ieșire pe LES 
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• 110 kV Dudești – Balta Albă: 

• LES nou 110 kV Dudești – Park Lake, Al 630 mm2; 

• LES nou 110 kV Balta Albă – Park Lake, Al 630 mm2; 

• LES nou 110 kV Fundeni – București Nord, Al 1600 mm2; 

• LES 110 kV Fundeni – Obor, Al 1600 mm2, reconductorare 

În conformitate cu adresa 1196/30.05.2019, în municipiul București sunt prevăzute o serie de lucrări 
de întărire a rețelei electrice prezentate în Anexa 1.  

Programul de mentenanță la nivel de OD a fost realizat în proporție de 95,62% din valoarea 
programată. Din lucrările realizate, lucrări de mentenanță preventivă reprezintă 47,9%, iar 52,1% 
reprezintă lucrări de mentenanță corectivă. 

Tabel 13: Gradul de realizare a programului de mentenanță pe categorii de lucrări 

Program mentenanţă 
Realizare program 

în anul 2016 
(%) 

Realizare program 
în anul 2017 

(%) 

Realizare program 
în anul 2018 

(%) 

LN1 Lucrări Operative 51,12 96,27 68,69 

Control Periodic 69,61 66,16 87,21 

LN2 Revizie Tehnică 40,82 37,07 32,23 

Intervenții Accidentale - - - 

LN3 Reparații de grad 1 129,43 111,17 77,88 

Reparații Accidentale 86,81 100,05 133,88 

LN4 Reparații de grad 2 - - - 

TOTAL 80,29 95,62 98,2 

Sursa [„Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi 
de distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017/2018” 
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Tabel 14: Grad de realizare a programului de mentenanță pe tipuri de instalații2 

Categorie lucrări 

LN1 LN2 LN3 LN4 

Lucrări 
Operative 

(%) 

Control 
Periodic 

(%) 

Revizie 
Tehnică 

(%) 

Intervenții 
Accidentale 

(%) 

Reparații 
de grad 

1 
(%) 

Reparații 
Accidentale 

(%) 

Reparații 
de grad 

2 
(%) 

LEA IT - 158 - - 107 50 - 

MT 100 10 31 - 129 61 - 

JT - 74 30 - 74 98 - 

LES IT - 128 - - 126 92 - 

MT 145 - - - 33 174 - 

JT - 23 1 - 49 148 - 

Posturi de 
transformare 

MT/JT - 193 36 - 297 71 - 

Puncte de 
alimentare 

MT - 97 6 - 113 149 - 

Stații de 
transformare 

IT/MT 80 113 54 - 61 165 - 

Alte instalații IT - - - - - - - 

MT 122 - 20 - - 4 - 

JT 32 - - - - - - 

Sursa: ENEL 

În anul 2019, E-Distribuție Muntenia a derulat investiții din fonduri proprii pentru trecerea la 20 kV a 
rețelei de 6 kV și de 10 kV din zonele București Sud – Jilava (etapizat), Drumul Taberei (etapizat), 
Cotroceni (etapizat) și Floreasca – care deservește circa 34.500 de consumatori. Astfel de investiții 
sunt necesare pentru a deservi necesarul de consum din acele zone, a racorda noi clienți și a creștere 
siguranța în exploatare. De asemenea, au fost modernizate peste 120 de posturi de transformare și o 
serie de puncte de transformare din tot orașul, care au fost introduse într-un sistem de telecontrol și 
automatizare, care permite operarea la distanță și izolarea zonelor cu defecțiuni. Alte proiecte vizează 
modernizarea rețelelor electrice subterane din zonele Domenii – Aviatorilor - Mărăști, Olteniței – 
Văcărești - Iriceanu, Prelungirea Ghencea, Toamnei - Eminescu, Calea Griviței – deservind, în total, 
95.000 de clienți. Linia de IT (110 kV) CET Sud-Dudești a fost și ea modernizată, liniile IT Nord-
Grozăvești și Nord-Centru au fost înlocuite, având o capacitate de transport sporită la 180 MVA, și s-a 
construit o nouă linie subterană de IT Fundeni-București Nord. La nivelul municipiului București există 
următoarele capacități de producere instalate și disponibile: 

  

 

 

2 Au fost incluse lucările executate cu forțe proprii și lucrări executate cu terții 

Alte instalații includ: contoare, aparatură de măsură și control (AMC), echipamente teletransmisie/telegestiune energie 
electrică la 
MT și JT. 
Nu se includ ”Alte lucrări de întreţinere şi reparaţii”: Utilaje, Scule, dispozitive, verificatoare (SDV) utilizate pentru lucrări de 
mentenanţă, Cladiri administrative, Instalaţii electrice/termice din clădiri administrative, Calculatoare, Mobilier,Telefonie, 
Altele 
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Tabel 15: Capacități de producere instalată și disponibilă 

Nume Centrala Nume UD 
Pi 

(MW) 

Pnetă 

(MW) 

Pd 

(MW) 

Gestionar 

 
Observații 

BUCURESTI SUD BUCURESTI SUD 1 
50 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI 
Retras din 
exploatare C1TA1. 

BUCURESTI SUD BUCURESTI SUD 2 
50 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI 
Retras din 
exploatare TA2. 

BUCURESTI SUD BUCURESTI SUD 3 
100 84 100 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI  

BUCURESTI SUD BUCURESTI SUD 4 
100 84 100 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI  

BUCURESTI SUD BUCURESTI SUD 5 
125 102 115 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI  

BUCURESTI SUD BUCURESTI SUD 6 
125 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI 
Retras din 
exploatare. 

BUCURESTI VEST BUCURESTI VEST 1 
125 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI 
Retras din 
exploatare. 

BUCURESTI VEST BUCURESTI VEST 2 
125 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI 
Retras din 
exploatare. 

BUCURESTI VEST 
BUCURESTI VEST C.C. 
3+4 

195 171 195 ELECTROCENTRALE 
BUCURESTI  

GROZAVESTI GROZAVESTI 1 
50 41 48 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI  

GROZAVESTI GROZAVESTI 2 
50 41 48 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI  

PROGRESU PROGRESU 1 
50 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI 
Retras din 
exploatare C1TA1. 

PROGRESU PROGRESU 2 
50 0 0 ELECTROCENTRALE 

BUCURESTI Rotor turbina defect 

Sursa: Prelucrare proprie 

3.2. Analiza serviciului de alimentare cu energie electrică  

Indicatorii pentru evaluarea performanţelor serviciului de alimentare cu energie electrică trebuie să 
ofere informaţii atât la nivelul sistemului cât şi la nivelul utilizatorilor finali şi reprezintă un instrument 
important în adoptarea deciziilor pentru managementul şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport 
şi de distribuţie a energiei electrice pentru a asigura: 

• creşterea fiabilităţii instalaţiilor energetice, 

• îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu energie electrică a utilizatorilor. 

Informaţiile privind calitatea serviciului de alimentare şi deciziile necesare îmbunătăţirii acestuia se 
transmit şi sunt adoptate la diferite niveluri ale managementului de proces (figura 3) [1].  

Operatorii de sistem stabilesc condițiile generale privind continuitatea în alimentarea cu energie 
electrică care se regăsesc în nivelurile de profit ale utilizatorilor. Conformitatea cu reglementările 
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privind continuitatea în alimentarea cu energie este un criteriu strategic important pentru operatorii 
de reţea, autorităţi şi pentru reglementatori. Obţinerea unui nivel necesar de profit este un criteriu 
important de funcţionare a unei afaceri astfel că o siguranţă ridicată în alimentarea cu energie este o 
cerinţă de bază pentru utilizatori. 

Într-o piaţă liberalizată de energie este necesar ca performanţele privind calitatea energiei electrice 
să fie reflectate separat pentru operatorii de producere a energiei electrice, operatorii de transport, 
operatorii de distribuţie şi utilizatorii finali. Astfel, o întrerupere la nivelul operatorului de transport 
sau la nivelul operatorului de distribuţie poate să nu aibă corespondenţă la nivelul utilizatorului final 
datorită intervenţiei unor alţi operatori. Totuşi fiecare dintre operatori trebuie să ia în consideraţie 
evenimentele din sistemul propriu pentru a evalua performanţele privind serviciul de alimentare. În 
acest sens, indicatorii de continuitatea în alimentarea cu energie electrică sunt larg utilizaţi în 
activitatea practică din sistemele energetice [1]: 

• ca elemente de bază pentru adoptarea măsurilor privind dezvoltarea sisemului de alimentare; 

• pentru identificarea celor mai bune practici în domeniu; 

• ca elemente ale contractelor de furnizare a energiei electrice; 

• pentru evaluarea realistă a valorilor normate de către reglementatori; 

• pentru evaluarea calităţii activităţii operatorilor energetici. 

În cazurile practice este utilizată o largă varietate de indicatori care oferă informaţii specifice necesare 
evaluării serviciului de alimentare cu energie electrică. Indicatorii utilizaţi trebuie să îndeplinescă 
următoarele condiţii minimale: 

• să fie corect definiţi, fără ambiguităţi; 

• să ofere infomaţii utile pentru utilizatori; 

• să fie uşor de înteles şi de determinat; 

• să permită evaluări pe intervale de timp semnificative;  

• să asigure comparabilitatea informaţiilor obţinute cu informaţii similare din alte sisteme. 

Pentru evaluarea calităţii serviciului de alimentare în reţelele electrice de distribuţie sunt utilizaţi 
următorii indicatori: 

1. Durata medie de întrerupere la nivel de sistem SAIDI (System Average Interruption Duration 
Index) pe durata unui an ca raport între durata totală a întreruperilor la toţi utilizatorii 
întrerupţi şi numărul total al utilizatorilor conectaţi în sistemul analizat 
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(1) 

în care Ns este numărul utilizatorilor întrerupţi peste 3 minute la întreruperea s, n  − numărul total de 

întreruperi, Nt – numărul total al utilizatorilor în sistemul analizat, Ds − durata de întrerupere a 
utilizatorilor (minute) la întreruperea s. 
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Indicatorul SAIDI oferă o valoare medie a duratei dintr-un an în care un utilizator este întrerupt. Se 
măsoară în minute întreruperi/utilizator şi an. Însumarea din relaţia se face pentru toate incidentele 
şi pentru nivelurile de tensiune luate în consideraţie. De remarcat faptul că durata întreruperii poate 
fi diferită pentru diferite grupe de utilizatori în cadrul aceluiaşi eveniment. În acest caz, suma trebuie 
extinsă pentru fiecare dintre grupele de utilizatori care au resimţit aceeaşi durată a întreruperii.  

Analiza indicatorului SAIDI trebuie să ia în considerare faptul că este o valoare medie, care poate 
include întreruperi de durată foarte mare şi unele de durată redusă. Zonele cu întreruperi de durată 
mare trebuie analizate cu deosebită atenţie pentru a stabili soluţii de creştere a performaţei reţelei. 

Valorile agregate pentru SAIDI urban, întreruperi planificate, sunt de 13,11 min./an pentru E-
Distribuție Muntenia, mult sub media pe ţară de 54,27 min./an pentru anul 2017. Valoarea 
indicatorului SAIDI pentru întreruperi planificate este determinată de intervenția personalului E-
Distribuție Muntenia și de necesitatea de a respecta legislația în vigoare. 

În anul 2018, valoarea indicelui durata medie a întreruperilor în reţea (SAIDI) aferent OD este de 14,81 
min/an pentru SAIDI planificat în mediul urban și 113.35 min/an pentru SAIDI planificat în mediul 
urban. Se poate observa că durata medie a întreruperilor în anul 2018 în cazul SAIDI neplanificate este 
mami mare decât în cazul întreruperilor planificate. Acest lucru poate fi determinat în mare măsură 
de influența condițiilor atmosferice asupra rețelei de distribuție, precum și a creșterii consumului în 
anumite zone/perioade. Se poate avea în vedere considerarea creșterii ponderii liniilor în cablu 
subterane în raport cu cele aeriene, concomitent cu necesarele investiții în lucrări de pozare a 
cablurilor și cu echilibrul puterii reactive.  

Figura 23: SAIDI urban planificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
perioada 2013-2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 
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Figura 24: SAIDI urban planificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România în 2018 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

Figura 25: SAIDI urban neplanificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
perioada 2013-2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 

Valorile SAIDI pentru întreruperile neplanificate cauzate de condiții meteo deosebite au înregistrat 
valori de 70 min./an pentru E-Distribuție Muntenia, înregistrându-se o valoare medie pe țară de 
652,65 min./an.  

2. Frecvenţa medie de întrerupere la nivel de sistem SAIFI (System Average Interruption 
Frequency Index) calculată ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupţi într-un an, 
la fiecare dintre întreruperile s de lungă durată şi numărul total al utilizatorilor conectaţi în 
sistemul analizat 
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în care Ns este numărul utilizatorilor întrerupţi peste 3 minute în întreruperea s, n  − numărul total de 
întreruperi,  Nt – numărul total al utilizatorilor deserviţi. 

Indicatorul SAIFI defineşte numărul mediu de întreruperi pe an pe care le suportă un utilizator. Se 
măsoară în număr de întreruperi/utilizator şi an. Se determină prin calcul luând în consideraţie 
structura şi caracteristicile tehnice ale reţelei. 

Valorile agregate pentru SAIFI urban, pe toate nivelurile de tensiune, întreruperi planificate, au o 
valoare de 0,07 întreruperi/an pentru E-Distribuție Muntenia, sub valoarea medie pe ţară de 0,24 
întreruperi/an în anul 2017. În anul 2018, valoarea SAIFI intreruperi planificate [într/an] a fost de 0,21 
întreruperi/an, sub media  pe țară de 0,61 [într/an], valoarea minimă a acestui indicator fiind 
înregistrată pentru E-Distribuție Muntenia. 

Figura 26: SAIFI urban planificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
perioada 2013-2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 
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Figura 27: SAIFI urban planificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
2018 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

SAIFI neplanificat se situează la valori medii în context național, dar cu o tendință de scădere. Valoarea 
SAIFI întreruperi neplanificate este de 3,15 [într/an]  la nivelul E-Distribuție Muntenia, apropiată de 
valoarea medie la nivel de țară de 3,2 [într/an], în continuare departe de valoarea medie de circa 1 - 
2 într/an în ţările europene avansate. 

Figura 28: SAIFI urban neplanificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
perioada 2013-2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 
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Figura 29: SAIFI urban neplanificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
anul 2018 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

3. Durata medie de întrerupere la nivelul utilizatorului întrerupt CAIDI (Customer Average 
Interruption Duration Index) calculată ca raport între durata totală a întreruperilor pe durata 
unui an, la toţi utilizatorii întrerupţi şi numărul total al utilizatorilor, întrerupţi la fiecare dintre 
întreruperile de lungă durată: 
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în care Ns este numărul utilizatorilor întrerupţi peste 3 minute în întreruperea s,  n − numărul total de 

întreruperi, Ds − durata de întrerupere a utilizatorilor (minute) la întreruperea s. 

Indicatorul CAIDI indică durata medie a unei întreruperi la un utilizator şi se măsoară în 
minute/întrerupere şi an). Poate fi calculat ca raport între indicatorii SAIDI şi SAIFI. 

Valorile agregate pentru CAIDI urban ]n anul 2017, întreruperi planificate, sunt de 239,29 
min./întrerupere la E-Distribuție Muntenia, mai mici decât valoare medie pe ţară de 293 [min/an]. 
Valorile agregate pentru CAIDI urban, întreruperi neplanificate, sunt de 45,76 min./întrerupere la E-
Distribuție Muntenia, mai mici decât valoare medie pe țară de 80 [min/an]. Acest lucru demonstrează 
că numărul utilizatorilor efectiv întrerupți în cazul unei manevre de sistem este mai mic decât numărul 
consumatorilor conectați. 

Valorile agregate pentru CAIDI - durata de restabilire a serviciului în cazul întreruperilor planificate în 
anul 2018, pentru E-Distribuție Muntenia este de 226 min./într., sub valoarea medie pe ţară de 302 
min./într. 
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Figura 30: CAIDI urban planificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
anul 2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 

Figura 31: CAIDI urban planificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
anul 2018 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 
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Figura 32:  CAIDI urban neplanificat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice din România, în 
anul 2018 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

Valorile de ansamblu pentru SAIFI, întreruperi planificate, la nivelul E-Distribuție Muntenia în anul 
2017 erau de 0,19 într./an și se încadrau în valoarea medie de circa 0,1 - 1 într./an din ţările europene 
avansate. În anul 2018, valorile de ansamblu pentru SAIFI întreruperi planificate au fost de 0,21 
într./an, reprezentând valoarea minimă. 

Trebuie menționat că, în conformitate cu Standardul de performanţă, se înregistrează orice 
întrerupere lungă, respectiv cu durata mai mare de 3 minute (în acord cu standardul european EN 
50160, preluat în standardul românesc SR-EN 50160). 
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Figura 33: SAIFI agregat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice, în perioada 2013-2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 

 

Figura 34: SAIFI agregat la nivelul companiilor de distribuție a energiei electrice, în anul 2018 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 
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Tabel 16: SAIFI – întreruperi planificate și neplanificate la nivelul E-Distributie Muntenia (incluzând 
București), în anul 2018 

OD e-Distribuție Muntenia 

SAIFI întreruperi planificate (intr/an) 0,08 

SAIFI întreruperi neplanificate (intr/an) 2,54 

SAIFI total (intr/an) 3,35 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

În tabelul de mai sus sunt prezentate valorile pentru SAIFI, întreruperi planificate şi neplanificate. De 
asemenea, se prezintă şi valoarea totală a SAIFI, deşi este rar utilizată în comparații din cauza 
caracterului complet diferit, controlabil, respectiv necontrolabil al celor două categorii de întreruperi. 

În mediul urban SAIFI planificat, ca valoare medie pe ţară, a fost de 0,21 într./an în anul 2018 iar la 
nivelul E-Distribuție Muntenia în mediul urban a fost de 0,08 într./an. SAIFI urban planificat a fost în 
anul 2017 la nivelul E-Distribuție Muntenia de 0,07 într./an, diferența putând fi determinată de 
lucrările de dezvoltare (retehnologizare) ale rețelei electrice. 

SAIFI urban neplanificat a fost în anul 2018, ca valoare medie pe ţară, de 2,4 într./an, iar la nivelul E-
Distribuție Muntenia în mediul urban a fost de 2,54 într./an. Acest lucru poate fi datorat atât creșterii 
consumului la nivelul municipiului București, cât și a lucrărilor de infrastructură desfășurate, a 
îmbătrânirii rețelelor electrice, a fenomenelor meteorologice ce afectează liniile electrice aeriene. 

Valorile agregate de ansamblu pentru SAIDI, întreruperi planificate, sunt de 46,57 min./an pentru E-
Distribuție Muntenia, de 4 ori mai mici decât valoarea medie pe ţară de 183,58 min./an, și în linie cu 
valorile de circa 40 - 150 min./an înregistrată în ţările europene avansate. 

Valorile agregate de ansamblu pentru SAIDI, întreruperi neplanificate, sunt 138,03 min./an pentru E-
Distribuție Muntenia, aproape la jumătate față de valoarea medie pe ţară de 224,14 min./an, dar încă 
peste valoarea medie de circa 20 - 100 min./an înregistrată în ţările europene avansate. 
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Figura 35: Valorile SAIDI agregat - planificat și neplanificat - la nivelul companiilor de distribuție a energie 
electrice, în perioada 2013-2017 

 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 

Se mai observă că, în general, SAIDI pentru întreruperile neplanificate are o valoare mai mare decât 
pentru întreruperile planificate. Principalul indicator de performanţă pentru continuitatea în 
alimentare a utilizatorilor este SAIDI pentru întreruperi neplanificate din cauza operatorului de 
distribuție, fără întreruperile neplanificate provocate de evenimente meteorologice deosebite, 
respectiv de utilizatori și terți. 

În tabelul de mai jos se prezintă valorile SAIDI pentru întreruperi planificate, respectiv întreruperile 
neplanificate. În anul 2018, pentru întreruperile planificate, performanțele maxime au fost stabilite de 
E-Distribuție Muntenia. În mediul urban, SAIDI planificat este mult sub media pe țară de 55,83 
[min/an], ceea ce demonstrează că operatorul de distribuție a adoptat măsurile necesare pentru 
reducerea timpului de nealimentare a utilizatorilor în cazul efectuării operațiilor de mentenanță. 
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Tabel 17: SAIDI - întreruperi planificate și neplanificate, la nivelul la nivelul E-Distributie Muntenia (incluzând 
București),, în anul 2017 

OD e-Distribuție Muntenia 

SAIDI planificat urban (min/an) 14,81 

SAIDI neplanificat urban (min/an) 113,35 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

Valorile agregate de ansamblu pentru CAIDI se prezintă în tabelul de mai jos. Valorile agregate pentru 
cazul întreruperilor planificate pentru E-Distribuție Muntenia, sub valoarea medie pe ţară de 301,78 
(min/an). Prin măsurile de planificare luate se poate reduce acest indicator, așa cum se înregistrează 
la E-Distribuție Muntenia la care timpul minim la o întrerupere (timpul de restabilire a alimentării) a 
fost mic. Acest indicator este cuantificat pentru utilizatorii efectiv afectați de un eveniment în rețea. 

Tabel 18: CAIDI - întreruperi planificate și neplanificate la nivelul E-Distributie Muntenia (incluzând 
București), în anul 2018 

OD e-Distribuție Muntenia 

CAIDI întreruperi planificate (min/an) 225,9 

CAIDI întreruperi neplanificate (min/an) 43,96 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

În cazul reţelelor electrice de transport, întreruperile se definesc prin durata în care un nod din sistem 
(nod utilizator sau nod de interfaţă cu reţeaua electrică de distribuţie) nu este alimentat. Nu este luat 
în considerare impactul asupra utilizatorilor din reţeaua de distribuţie având în vedere că operatorul 
de transport nu are control asupra acestora. 

Sunt luaţi în consideraţie trei parametri ai întreruperilor: 

• frecvenţa întreruperilor (numărul de evenimente); 

• durata întreruperilor; 

• amploarea sarcinii întrerupte. 

În reţeaua electrică de transport pot fi utilizaţi indicatorii prezentaţi pentru reţelele electrice de 
distribuţie pentru utilizatorii conectaţi direct la nivelurile de tensiune corespunzătoare reţelei de 
transport inclusiv punctele de interfată cu reţeaua electrică de distribuţie, considerată ca un utilizator 
de reţea. În plus, pot fi utilizaţi o serie de indicatori specifici pentru a cuantifica performanţele reţelei 
electrice de transport, din punct de vedere al continuităţii în alimentarea cu energie electrică. 

• Timpul mediu de întrerupere AIT (Average Interruption Time) defineşte durata în care alimentarea 
cu energie electrică este întreruptă 
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în care ENS (energy not Supplied) este energia nelivrată pe durata întreruperii s, PM − puterea medie 

alimentată din sistem, AD (annual demand) − energia totală anuală netă furnizată utilizatorilor într-
un an (fără consumul propriu tehnologic al sistemului) 

Indicatorul AIT se măsoară în minute/an. În anul 2018, valorile înregistrate la nivelul E-Distributie 
Muntenia sut mult sub valorile medii pe țară de 333,47 MWh, respectiv 33,92 min/an. 

Tabel 19: Indicatorii AIT la IT la nivelul E-Distributie Muntenia (incluzând București), în anul 2018 

 e-Distribuție Muntenia 

ENS (MWh) 156,44 

AIT(min/an) 8,75 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

În continuare se prezintă evoluția timpului mediu de întrerupere AIT în perioada 2013-2017. E-
Distribuție Muntenia înregistrează o valoare limită în context național.  

Figura 36:  Dinamica AIT la nivelul companiilor de distribuție, în perioada 2013-2017 

 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2017 
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Tabel 20: Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice la nivelul E-Distribuție Muntenia, în 
anul 20173 

Punct analiză 
(stație electrică/ 
Nivel tensiune) 

Săpt. 
Analiză 

Nr. 
într. 

tranz. 

Nr. 
într. 

scurte 

Nr. 
într. 
lungi 

Depășirea 
limitelor 

normale de 
variație a 
tensiunii 
(nr. săpt) 

Depășirea 
valorii 

normale 
de flicker, 
pe termen 

lung 
(nr. săpt) 

Depășirea 
factorului 

de 
distorsiune 
armonică 
(nr săpt) 

Depășirea 
factorului 

de 
nesimetrie 

de 
secvență 
negativă 
(nr săpt) 

Balta Albă S1-
10kV 

17 

0 17 25 

- - - - 

Balta Albă S2-
10kV 

51 - - - - 

Băneasa s1-20kV 52 
3 14 46 

- - - - 

Băneasa s2-20kV 41 - - - - 

Crângași s1-10kV 51 
1 18 29 

- - - - 

Crângași s2-10kV 49 - - - - 

Dr.MorarilorS1B-
10kV 

52 

0 33 48 

- - - - 

Dr.MorarilorS2B-
10kV 

46 - - - - 

Dr.MorarilorS1A-
10kV 

47 - - - - 

Dr.MorarilorS2A-
10kV 

52 - - - - 

Dr.Taberei S1-
10kV 

40 

0 33 35 

- - - - 

Dr.Taberei S2-
10kV 

49 - - - - 

Laromet 20kV 47 0 1 0 - - - - 

Militari S1-10kV 52 0 50 62 - - - - 

Panduri S1-20kV 52 
0 15 32 

- - - - 

Panduri S2-20kV 51 - - - - 

Sălaj 20kV 52 0 25 52 - - - - 

Vulcan 10kV 51 0 7 12 - - - - 

Vulcan 20kV 40 0 17 58 - - - - 

Toporași S2-
10kV 

37 

0 25 27 

- - - - 

Toporași S3-
10kV 

35 - - - - 

Toporași S4-
10kV 

37 - - - - 

Afumați S1-20kV 50 
24 24 93 

- - - - 

Afumați S2-20kV 52 - - - - 

 

 

3 Nu au fost monitorizate depășirile limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (parametrul RVC neconfigurat) 
Nr. de întreruperi tranzitorii, scurte și lungi (înregistrate pe medie tensiune în aval de barele stațiilor) sunt raportate pe 
întreaga durată a anului 2017 
Pentru ultimele 5 poziții durata redusă de analiză a fost cauzată de pierderea datelor la momentul realizării update-ului 
echipamentelor. 
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Punct analiză 
(stație electrică/ 
Nivel tensiune) 

Săpt. 
Analiză 

Nr. 
într. 

tranz. 

Nr. 
într. 

scurte 

Nr. 
într. 
lungi 

Depășirea 
limitelor 

normale de 
variație a 
tensiunii 
(nr. săpt) 

Depășirea 
valorii 

normale 
de flicker, 
pe termen 

lung 
(nr. săpt) 

Depășirea 
factorului 

de 
distorsiune 
armonică 
(nr săpt) 

Depășirea 
factorului 

de 
nesimetrie 

de 
secvență 
negativă 
(nr săpt) 

Chitila S1-20kV 52 
83 75 180 

- - - - 

Chitila S2-20kV 51 - - - - 

Tâncăbești S1-
20kV 

52 

105 80 174 

- - - - 

Tâncăbești S2-
20kV 

52 - - - - 

ICMUG S2-20kV 52 66 41 47 - - - - 

Izvorul 20kV 43 81 9 20 - - - - 

Popești B1-20kV 15 
47 45 102 

- - - - 

Popești B2-20kV 15 - - - - 

IFA B2 20kV 15 11 45 81 - - - - 

Giurgiu Nord B2 
20kV 

15 
163 73 198 

- - - - 

Giurgiu Vest B2 
20kV 

15 
64 35 80 

- - - - 

Sursa: ENEL 

Centralizarea și clasificarea golurilor de tensiune este prezentată în Anexa 2.  

Tabel 21: Clasificarea supratensiunilor la nivelul E-Distribuție Muntenia, în anul 2017 

Punct analiză (stație 
electrică/ 
Nivel tensiune) 

Creșteri de tensiune 

Tensiunea  maximă u(%)≥120 Tensiunea  maximă 120>u(%)>110 

10≤t 
(ms)≤500 

0,5<t 
(s)≤5 

5< t(s) 
≤60 

10≤t 
(ms)≤500 

0,5<t 
(s)≤5 

5< t(s) 
≤60 

Laromet 20kV - - - 2 - - 

Vulcan 10kV - - - 2 - - 

Chitila S1-20kV - - - 3 - - 

Chitila S2-20kV - - - 2 - - 

Tâncăbești S1-20kV - - - 2 1 3 

Tâncăbești S2-20kV - - - - 1 1 

ICMUG S2-20kV - - - 7 - - 

Izvorul 20kV - - - 2 - - 

Popești B2-20kV - - - 3 - - 

Nota: In cazul celorlalte puncte de analiză nu s-au înregistrat creșteri de tensiune. 

La E-Distribuție Muntenia s-au făcut înregistrări ale principalilor parametri ai calității energiei electrice 
în 45 stații electrice (stațiile Balta Albă, Băneasa, Crângași, Dr. Morarilor, Dr. Taberei, Laromet, Militari, 
Panduri, Sălaj, Toporași, Vulcan, București Centru, Dudești, FCME, Increst, Iremoas, Jilava, Mașini Grele, 
Mega Mall, Mihai Bravu, Pipera, Solex, Titan, Văcărești, Clejani, Colibași, Giurgiu Nord, Giurgiu Vest, 
ICMUG, Izvoru, Cucuruzu, Marsa, Pietrișu, Prundu, Uzunu, Afumați, Chitila, IFA Măgurele, Popești-
Leordeni, Tâncăbești, Arcuda, Buftea, Căciulați, Copăceni, Glina), într-un număr de 92 puncte de 
analiză, pe o durata medie anuală de 28 săptămâni. În anul 2018 s-au înregistrat 2530 întreruperi 
tranzitorii, 1600 întreruperi scurte și 2858 întreruperi lungi. 
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Alți indicatori ar fi: 

• Numărul total de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR în anul 2018 a 
fost de 2800, numărul maxim fiind la e-Distribuție Muntenia (1299 reclamații). 

• Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestații ATR a fost 
de 12 zile la JT și 19 zile la MT, valori apropiate de media pe țară. 

• Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune, pentru toţi 
consumatorii, a fost de 4170 ca medie pe țară, din care E-Distribuție Muntenia 986 
(962 la JT și 24 la MT), cu o ușoară creștere comparabil cu 2017. 

• Timpul mediu de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune a 
fost de 9,69 zile la JT și 13,54 zile la MT, la JT fiind valorile minime înregistrate la nivel 
de țară și termenul maxim de 20 zile, stabilit în Standard. 

• Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la 
care se referă explicit Standardul, a fost de 85694 la nivelul întregii ţări (față de 78055 
în 2017 și 58526 in anul 2016). Numărul maxim a fost înregistrat la E-Distribuíe 
Muntenia, de 33313, având cel mai mare număr de utilizatori în mediul urban la nivel 
de țară. 

• Timpul mediu de răspuns la cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme 
decât cele la care se referă explicit Standardul a avut o valoare medie ponderată de 
15 zile la JT, respectiv 13 zile la MT și IT, la nivelul întregii țări. La nivelul E-Distribuíe 
Muntenia au fost de 11 zile la JT, 14 zile la MT și 9 zile la IT, termenul maxim fiind de 
30 de zile la JT. 

Pe total țară s-au înregistrat un număr de 1829 reclamații scrise pe alte teme decât cele la care se 
referă explicit standardul care nu s-au putut rezolva, din care 95 la E-Distribuție Muntenia. 

Tabel 22: Principalii indicatori calitativi ai activității E-Distribuție Muntenia 

  E-Distribuție Muntenia 

Reclamații referitoare la datele măsurate JT 7360 

MT 114 

IT - 

Timpul mediu de răspuns la reclamațiile 
referitoare la datele măsurate 

JT 7 

MT 7 

IT - 

 

Număr utilizatori deconectați pentru neplată E-Distribuție Muntenia 

JT 4004 

MT 38 

IT - 

 

Timpul mediu de reconectare din momentul anunțării OD 
de către utilizator/ furnizor de efectuarea plății (zile) 

E-Distribuție Muntenia 

JT 2 

MT 1 

IT - 
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OD E-Distribuție Muntenia 

Numar de apeluri telefonice 751361 

Număr apeluri preluate 727417 

Numărul de apeluri telefonice la 
care nu s-a răspuns în 60s 

25760 

Procent apeluri telefonice la care 
nu s-a răspuns în 60 secunde 

3,54% 

Timpul mediu de răspuns la 
apelurile telefonice (secunde) 

22 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

Compensații acordate utilizatorilor 

Tabel 23: Valoarea compensațiilor acordate utilizatorilor de energie electrică din municipiul București, în 
anul 2017 

Indicatori de performanță 
Neîndepliniți 

 E-Distribuție Muntenia 

Continuitatea alimentarii cu energie electrică Nr. 2282 

lei 122650 

Calitatea tehnică a energiei electrice 
distribuite 

Nr. 293 

lei 23445 

Calitatea comercială a serviciului de 
distribuție a 
energiei electrice 

Nr. 11312 

lei 1018940 

TOTAL 
Compensații 

Nr. 13887 

lei 1165035 

Sursa: Raportul privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de transport, de sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice şi starea tehnică a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie pe anul 

2018 

La nivelul municipiului București, în anul 2018 au avut loc 22 de incidente, reprezentând un procent 
de 55% dintr-un total de 40 de incidente interne în rețeaua operatorului de distribuție E-Distribuție 
Muntenia. Acest incidente au fost provocate de defecte ale elementelor de rețea (cabluri și cordoane 
defecte, izolatoare conturnate, echipamente defecte în stațiile electrice), fiind predominante 
defectele liniilor electrice în cablu de medie tensiune. În urma acestor incidente, ce conduce la 
întreruperi în alimentarea utilizatorilor și scăderea indicatorilor de continuitate a alimentării cu 
energie electrica, au fost necesare măsuri de mentenanță corectivă.  

În anul 2018, la nivelul E-Distribuție Muntenia, 61,4% din operațiile de mentenanță a fost reprezentată 
de mentenanța corectivă, iar 38,6% de mentenanța preventivă. Acest procent asociat mentenanței 
preventive este necesar să crească prin realizarea unui plan elaborat de lucrări de mentenanță, cât și 
prin investiții în elementele de rețea. 

Incidente deosebite la nivelul rețelei de distribuție a energiei electrice – sunt prezentate în Anexa 3. 
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4. INFRASTRUCTURA DE ENERGIE TERMICĂ  

4.1. Piața de energie termică în București 

Bucureștiul are cel mai mare sistem centralizat de încălzire din țară, cu 561.213 apartamente 
conectate (aproximativ 1,2 milioane de persoane) în anul 2018, reprezentând cca. 50% din totalul 
consumatorilor de încălzire în sistem centralizat din România. Sistemul furnizează agent termic 
pentru 8.200 de blocuri și 320 de clădiri individuale, plus 5.400 de consumatori nerezidențiali (instituții 
publice, entități sociale, școli, spitale, clădiri comerciale, consumatori industriali etc.). Sistemul de 
încălzire centralizată din București concentra în anul 2018 circa 41% din cererea totală de energie 
termică din România, respective 48% din totalul locuințelor branșate. În București, sistemul de 
termoficare acoperă în prezent 72% din necesarul total de căldură (rezidențial și nerezidențial), din 
care încălzirea rezidențială reprezintă 88%. Cererea totală este de 3,8 milioane GCal / an, relativ stabilă 
în ultimii 3 ani, dar cu aproximativ o treime mai scăzută decât în 2004, din cauza reducerii cererii de 
căldură industrială, creșterii temperaturilor medii, măsurilor de eficiență energetică în clădiri (izolarea 
termică a blocurilor de locuințe) și debranșărilor. În același timp, densitatea cererii de căldură în 
București rămâne destul de ridicată, iar sursele de energie termică sunt relativ apropiate de 
consumatori în comparație cu alte orașe, ceea ce face ca sistemul centralizat să fie în principiu cea mai 
eficientă soluție de încălzire pentru oraș. 

Figura 37: Densitatea cererii de căldură în București 

 

Sursa: Romania Heat Roadmap, 20184 

Figura 38: Dinamica cererii de energie termică, București vs. național 

 

 

4 https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/288427732/Country_Roadmap_Romania_20181005.pdf 

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/288427732/Country_Roadmap_Romania_20181005.pdf
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Spre deosebire de situația sistemelor centralizate de încălzire din majoritatea celorlalte orașe, 
debranșările oficiale în București sunt reduse, aproximativ 1% în ultimii 5 ani (8% din 1990) sau mai 
puțin de 1.000 de apartamente pe an. 99,7% din clădiri au contor de scară de bloc și aproximativ 
jumătate din apartamente sunt echipate cu alocatoare de costuri. Rata încasărilor de la consumatori 
este foarte bună (peste 97%). Cu toate acestea, rata scăzută a debranșărilor se datorează în principal 
subvenționării importante a tarifului la consumatorul final, care este printre cele mai mici din România. 
Consumatorii plătesc doar aproximativ 40% din costul total recunoscut de autoritatea de 
reglementare ANRE și aprobat de CMGB. 

Figura 39: Tariful la consumatorul final pentru energie termică în sistem centralizat, RON / GCal, la sfârșitul 
anului 2018 

 

Sursa: Raport ANRE privind SACET, 2018. Bucureștiul are cel mai mic tarif la consumatorul final între orașele 
cu sisteme de termoficare și printer cele mai mari subvenții, desi este cel mai bogat oraș din România.  



63 
 

Costul total recunoscut oficial pentru producere, transport, distribuție și furnizare este de 
aproximativ 400 RON / Gcal, în timp ce tariful pentru utilizatorii finali este de 163 RON / Gcal. 
Primăria are dreptul legal să stabilească un tarif pentru consumatorul final sub costurile aprobate, cu 
condiția să plătească diferența (237 RON / Gcal) ca subvenție directă companiei de termoficare. Costul 
reglementat pentru încălzire (400 RON / Gcal în 2018) este, în realitate, și el o subestimare a costurilor 
reale suportate în lanțul de furnizare a agentului termic, întrucât se bazează pe prețuri pentru gazele 
naturale și prețuri pentru emisiile de CO2 valabile în anul precedent, fără ca tariful să fie ajustat 
ulterior la preturile reale. Costul reglementat, deși calculat pe baza unei metodologii de către 
autoritatea de reglementare ANRE, trebuie aprobat politic prin vot în consiliul local (CMGB), care are 
tendința de a limita majorările de costuri reglementate. Prin urmare, problemele financiare ale 
sistemului de încălzire centralizată din București sunt cauzate de: întârzieri la plată și plata parțială a 
subvențiilor istorice și pe anul în curs, de către PMB; faptul că tarifele reglementate nu recunosc 
integral costurile reale; și probleme administrative, cum ar fi neconcordanțe între termenele de plată 
- între consumatori și RADET, între RADET și ELCEN, între acestea și autoritățile fiscale - care generează 
penalități suplimentare. 

Sistemul centralizat de încălzire din București constă în principal din rețeaua de furnizare și 
distribuție, deținută de primărie; și capacitățile de producție de energie termică, în proprietatea 
administrației centrale. 

- rețeaua (transport, distribuție, stații, mici producători de căldură pentru reîncălzirea apei 
după transport) a fost administrată până în noiembrie 2019 de RADET, o entitate semi-
comercială („regie autonomă”) din subordinea PMB. Rețeaua constă din 954 km de rețea 
primară și 2963 km conducte secundare. Rețeaua primară include un inel interior, care 
permite, în principiu, ca toate CET-urile să furnizeze agent termic în orice zonă a orașului. După 
declararea falimentului la  RADET, operarea activelor administrate anterior de această regie a 
fost transferată, de la 1 decembrie 2019, către Compania Municipală Termoenergetica, care 
ca acționar majoritar PMB (99,9% din capitalul social), la care se adaugă comuna Chiajna și 
orașul Popești-Leordeni. Delegarea directă a serviciului către această companie municipală s-
a făcut nu de către Primăriei, ci de către o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI 
Termoenergetica București-Ilfov), către care cele 3 UAT sus-menționate asociate au delegat 
propriile atribuții cu privire la înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, 
monitorizarea și exploatarea în comun a SACET, dar și pentru a realiza în comun proiecte de 
investiții. Acest model a fost aplicat cu succes în majoritatea județelor din România pentru 
serviciile de apă-canal, salubritate sau chiar transport public, fiind un model institutional 
agreat de Comisia Europeană.  

- Capacități de producție: peste 90% din căldura din sistemul de termoficare este produsă în 4 
CET-uri deținute de ELCEN, o companie de stat al cărei acționar este guvernul central 
(actualmente Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri). Restul de energie termică 
este produs în două CET-uri mici (unul privat – Vestenergo și unul deținut de o primărie de 
sector - CET Grivița, sectorul 1), un mic CET deținut de RADET (Casa Presei), plus 46 de centrale 
de cvartal deținute de RADET. 
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Figura 40: Rețeaua de termoficare din municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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Figura 41: Sistemul centralizat de încălzire și capacitățile de producție înainte de 2009 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

Harta ilustrează sistemul, așa cum a fost conceput inițial. În 2009-2014, CET Titan și CET Pipera au fost închise, în prezent 
nordul și estul Capitalei neavând în proximitate nicio sursă de energie termică. Cele două zone sunt alimentate în principal 

de CET București Sud. Fluxul energiei termice în prezent este ilustrat mai jos 
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Figura 42: Furnizarea energiei termice în prezent 

 

Sursa: Gabriel Dumitrascu, 2017 

4.2. Calitatea serviciilor și satisfacția consumatorului 

Calitatea serviciului a scăzut substanțial în ultimii ani, deoarece sistemul este uzat moral și fizic, iar 
investițiile au fost mult întârziate (a se vedea secțiunea de mai jos); acest lucru reduce încrederea 
consumatorilor în viabilitatea sistemului centralizat de încălzire. În ultimii ani nu s-au înregistrat noi 
branșări la sistemul de termoficare, desi sectorul imobiliar rezidențial și comercial din București s-a 
dezvoltat rapid, deoarece toți dezvoltatorii imobiliari optează pentru centrale pe gaze, de apartament 
sau de bloc. Pentru clădirile deja branșate rata scăzută oficială a debranșărilor în comparație cu alte 
orașe este cauzată de mai mulți factori: 

- tarifele mici la consumatorul final (practic cel mai mic preț pentru gigacalorie din România) 
- absența unei politici intenționate la nivelul primăriei de închidere completă a sistemului (spre 

deosebire de orașe precum Galați, unde primăria a demarat un program de subvenționare a 
centralelor de apartament și a încurajat debranșările) 

- procedura de debranșare destul de dificilă (În Legea 325/2006 a încălzirii în sistem centralizat 
se încearcă descurajarea debranșărilor prin impunerea unor bariere administrative. Cu toate 
acestea, faptul că multe din primăriile din orașele unde exista încălzire în sistem centralizat au 
adoptat politici intenționate de închidere a lor a facilitat debranșările în aceste orașe). 

Deși oficial rata debranșărilor este mică, e foarte probabil ca numărul debranșările comerciale sau 
neoficiale să fie mult mai mare, deși nu se cunoaște cu exactitate. În zonele din București în care 
calitatea serviciului este slabă (fără apă caldă sau încălzire timp de mai multe zile / săptămâni), 
consumatorii sunt de facto debranșați. Foarte probabil în aceste zone consumatorii improvizează 
alternative ad-hoc, reducându-și la minimum consumul în sistemul de termoficare, adică pur și simplu 



67 
 

nu se mai bazează pe acesta pentru încălzire și apă caldă. Astfel de consumatori nu vor apărea însă în 
statisticile oficiale privind debranșările, deoarece sunt debranșați doar comercial, nu și fizic. Cu toate 
acestea, descurajarea legală a debranșărilor are logica menținerii unui anumit nivel al cererii pentru a 
crește viabilitatea economică a sistemului centralizat, obiectiv care nu se atinge dacă consumatorii se 
debranșează comercial și cererea este oricum redusă.  

În iarna 2018/2019, au existat oficial 3.500 de avarii (întreruperi sau furnizare sub parametri de 
încălzire și apă caldă) și este de așteptat ca avariile să fie mult mai grave în acest an (zone mai mari 
afectate, perioade mai lungi, atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă). În două cartiere din 
București (Aviației în Sectorul 1, Colentina în Sectorul 2) au existat întreruperi ale furnizării de apă 
caldă timp de câteva săptămâni începând din septembrie. Întreruperile cu o durată mai scurtă, atât 
pentru căldură, cât și pentru apă caldă, au avut loc frecvent, începând cu luna octombrie, în diferite 
zone ale orașului, deși cel puțin în unele cazuri avariile au fost sub-raportate oficial. Un accident la 
unul dintre cazanele CET Grozăvești în noiembrie 2019 a provocat întreruperea totală pentru o zi în 
zone din două sectoare până la repararea cazanului, deoarece rețeaua RADET nu a putut prelua 
căldură de la alte CET-uri pentru a compensa. Alte avarii majore la secțiuni din magistralele de 
transport au dus la întreruperi de câteva ore în diverse zone din oraș, deși vremea nu a fost friguroasă. 
Numărul de avarii în creștere (întreruperi totale, furnizare sub parametri) sugerează că sistemul de 
alimentare din București riscă să devină fizic inoperabil în câțiva ani, dacă nu se găsesc soluții rapide 
pentru reparații și investiții. 

Figura 43: Surse de încălzire în sectorul rezidențial din București, în 2018 

 

Sursa: JASPERS 
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Figura 44: Surse de agent termic în sistemul de termoficare, 2018 

 

Sursa: JASPERS 

4.3. Uzura morală și fizică a sistemului 

Rețeaua de distribuție a energiei termice, din proprietatea Capitalei, constând în cca. 1000 km de 
conducte de transport și 3000 km de distribuție este foarte învechită, cu peste 70-80% mai vechi de 
25 de ani. Începând cu 2017, rețeaua înregistrează pierderi de 30% (20% în rețeaua de transport și 
10% în rețeaua de distribuție), în principal din cauza conductelor vechi, supradimensionate și a 
sistemului cu patru conducte. Până în 2018, doar 13% din rețeaua de distribuție și 19% din rețeaua de 
transport au fost înlocuite cu conducte preizolate. 
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Tabel 24: Activele sistemului de termoficare din București 

 

Sursa: Date ale Băncii Mondiale, colectate în 2018 

Pierderile constau în pierderi de căldură în rețeaua de transport și distribuție; dar și pierderi de apă, 
în creștere. Sistemul centralizat de încălzire a fost inițial conceput să funcționeze la presiuni de 13-15 
bari la vârful de cerere (în mare parte industrială) pe timpul iernii. La sfârșitul anilor 90, după 
închiderea unei mari părți din industrie, presiunile au scăzut treptat până la 10 bari și au ajuns în 
prezent la doar 3,5-4 bari, cu presiuni de retur de aproximativ 3 bari. Din această cauză, ineficiențele 
se accelerează: presiunile mai mici duc la o calitate scăzută a serviciilor (temperaturi mai scăzute la 
consumatorii finali, deoarece apa circulă mai lent) și la pierderi de căldură mai mari în rețea. RADET, 
și din iarna 2019/2020 noul operator TERMOENERGETICA, solicită de la ELCEN presiuni mai scăzute în 
punctele de intrare în rețeaua de termoficare, din cauza scăderii cererii, dar și din cauza faptului că 
conductele s-ar avaria la presiuni mai mari, sporind pierderile de apă, o consecință directă a lipsei 
investițiilor în rețea. Apa suplimentară pompată în sistem pentru a compensa pierderile fizice de apă 
s-a dublat în ultimul deceniu și atinge în prezent volume de 2000 m3 / h cu vârfuri de până la 2600 m3 
/ h; pierderile înregistrate la cererea maximă pot fi suportate fizic de sistemul de termoficare pentru 
perioade de timp limitate (câteva ore). Se estimează că aproximativ 10% din apa din sistemul de 
termoficare se pierde prin conducte avariate. Capacitatea ELCEN de a procesa apa suplimentară 
pompată în sistem este, de asemenea, limitată; în anumite perioade, se pompează în conducte apă 
tratată parțial - demineralizată pentru a evita sedimentele, dar nu degazificată pentru a evita formarea 
de acizi. La rândul său, aceasta corodează în continuare rețeaua și accelerează deteriorarea întregului 
sistem. 

În luna mai 2019, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat înființarea Companiei 
Municipale ENERGETICA SERVICII. Aceasta a preluat proiectele de înlocuire a 31,6 x 2 (63) km de 
conducte magistrale de transport a energiei termice (magistralele I, II, III Sud, magistrala II-III 
Grozăvești, magistrala I-III Vest, magistralele Progresul-Berceni, respectiv Progresul-Ferentari), 
modernizarea centralei termice de cvartal Amzei, construirea unei noi unități de producere în 
cogenerare într-unul din cartierele aflate la distanță mare de CET-uri (de ex. Aviației, Colentina, 

Capacități de producție, inclusiv reîncălzire în T&D

MWe MWt Vechime

ELCEN

  București Sud 550 2262 (din care 1100 cogen) Majoritatea 1965-1966

  București Vest 250 1208 (din care 371 cogen) Majoritatea 1972-1974

  București Vest ciclu combinat 186 198 (cogen) 2009

  Grozăvești 100 912 (din care 215 cogen) Majoritatea 1964-1966

  Progresu 200 1054 (din care 684 cogen) Majoritatea 1987-1992

VestEnergo 23 53 (din care 22 cogen) 2011-2014

Grivița 11 59 (cogen) 1965 (50%), 2009 (50%)

RADET

  Casa Presei 100 (căldură) 1996

  Centrale de cvartal 271 (căldură) Majoritatea 1960-1975

TOTAL 1320 6117

Rețea

Km Vechime

Transport 987 81% înainte de 1995

Distribuție 2963 62% înainte de 1995

TOTAL 3950



70 
 

Pantelimon, Balta Albă, Titan). La acestea se adaugă și activități de mentenanță preventivă și corectivă 
a rețelei,  

Tot în anul 2019, CGMB a aprobat un proiect de reabilitare (prin redimensionare și înlocuire cu 
conducte din oteț preizolate) a sistemului de termoficare din București, cuprinzând 25 de obiective, 
cu o lungime de 106 x 2 (212) km de conducte de transport a energiei termice, Valoarea totală a 
investiției este de 1.182 mil. Lei, în anul 2020 fiind estimate depunerea acestui proiect spre finanțare 
din fonduri europene, prin POIM 2014-2020. În cazul aprobării finanțării, lucrările vor fi decontate 
doar până la data 31 decembrie 2023. Se estimează că proiectul va conduce la economii anuale de 67 
mil. Lei, prin reducerea la 22,4% a pierderilor de energie. Pentru perioada de programare 2021-2027, 
PMB are în pregătire un alt proiect care ar trebui să asigure modernizarea a încă circa 240 km de rețea 
de termoficare, tot cu fonduri europene, însă orizontul de implementare este mai lung (posibil până 
în 2030). Așadar, în jurul anului circa 500 km de rețea de transport energie termică ar putea fi 
modernizată.  

Pe partea de producție, capacitățile sunt în majoritate uzate fizic și moral și s-au făcut puține 
investiții noi în ultimul deceniu. Doar VestEnergo (privat) și București Vest (unitatea în ciclu combinat), 
plus unele capacități mai mici, au fost modernizate. Unitatea în ciclu combinat de la București Vest ar 
avea nevoie înainte de 2030 de un alt program de investiții de capital pentru a-și prelungi durata de 
funcționare. 

Dacă nu se realizează investiții în capacitățile de producție (estimate la peste 500 mil. Euro), ELCEN 
va trebui să închidă cele mai multe cazane și unități în cogenerare până în 2023 pentru 
nerespectarea standardelor de mediu și va putea furniza doar aproximativ 20% din producția de 
căldură de astăzi. Majoritatea capacităților de producere existente funcționează pe baza unor 
derogări temporare de la standardele de emisii de NOx - 2 cazane din București Sud și Progresu sunt 
autorizate să funcționeze până la jumătatea anului 2020, în timp ce alte 11 cazane pot funcționa până 
la sfârșitul anului 2023. Singurele capacități care vor respecta standardele de mediu după încheierea 
perioadelor de derogare constau în capacitatea în ciclu combinat de la București Vest (care produce 
170 GCal / h) și două cazane (100 GCal / hx 2), în timp ce cererea maximă este de 1800 GCal / h. Situația 
financiară a ELCEN, companie aflată în insolvență, care pretinde că are de încasat de la RADET 
(companie în faliment) circa 4,8 md. Lei, nu permite decât într-o foarte mică măsură realizarea acestor 
investiții. De asemenea, statutul de societate în insolvență nu permite nici atragerea de fonduri 
europene în acest scop.  

ELCEN a demarat totuși câteva investiții pe termen scurt pentru conformarea la cerințele de mediu, 
respectiv: 

- retehnologizarea a două CAF cu o capacitate de 100 GCal/h - la CET București Vest și CET 
Grozăvești  – finalizată în anul 2019: 

- modernizarea sistemului de ardere și a sistemului de conducere a procesului la cazanele de 
abur 2,3,4 de la CET București Sud – termen estimativ de finalizare 30 iunie 2020; 

- modernizarea sistemului de ardere și a sistemului de conducere a procesului la cazanele de 
abur 2,3,4 de la CET Progresul – termen estimativ de finalizare: trimestrul I 2020.  

În acest context, în luna martie 2020 a fost aprobat noul plan de reorganizare al ELCEN, care prevede 
transferul afacerii de către statul roman către PMB sau o entitate desemnată de către aceasta pentru 
a pune în funcție un sistem integrat de alimentare centralizată cu energie termică, în termen de 6 luni. 
O a doua opțiune este ca statul să se asocieze cu PMB și să înființeze o nouă entitate și să preia activele 
ELCEN, eventual și cele ale TERMOENERGETICA, pentru a funcționaliza sistemul integrat. A treia 
opțiune ar fi ca Ministerul Economiei, sau o entitate desemnată de acesta, să preia activele ELCEN. 
Dacă statul roman nu este interesat de această tranzacție, activele ELCEN vor fi vândute către orice 
investitor privat care îndeplinește cerințele de business și legale. În plus, recuperarea creanței deținută 
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de ELCEN împotriva RADET, estimate de companie la 4,8 md. Lei, se va face pe cale judiciară, prin 
demersurile de angajare a răspunderii PMB.  

În ciuda uzurii morale și a întârzierii investițiilor, practic nu există nicio alternativă la sistemul 
centralizat de încălzire în București, nu numai pentru furnizarea de căldură, ci și pentru energia 
electrică. Pe de o parte, trecerea la surse alternative de încălzire este limitată pe termen scurt - de ex. 
cele 560.000 de apartamente ar putea fi branșate la centrale proprii de apartament de operatorul de 
distribuție în 10 ani, în cel mai bun caz, întrucât operatorul nu are capacitatea de a branșa mai mult 
de 50-60.000 de apartamente pe an. Există, de asemenea, alte riscuri și provocări substanțiale privind 
centralele sau alte soluții individuale de încălzire: poluarea mai mare aproape de consumator, riscuri 
pentru sănătate, riscuri de explozii din improvizații pentru încălzire, probleme majore de accesibilitate 
pentru consumatorii vulnerabili, comportament de tip ”free-riding” (debranșarea totală și încălzirea 
de la vecini prin pereți), securitatea aprovizionării - termoficarea funcționează cu combustibili de 
rezervă, spre deosebire de centralele de apartament care necesită atât gaze, cât și energie electrică. 
Pe de altă parte, capacitatea electrică totală instalată a instalațiilor în cogenerare din ELCEN și 
producătorii mai mici este de aproximativ 600 MW, în timp ce consumul maxim în București este de 
aproximativ 7-800 MW (h / h). Nu există o altă capacitate mare de producere a energiei electrice în 
jurul Bucureștiului (cele mai apropiate sunt la Ploiești și Giurgiu, la aproximativ 50 km); rețeaua de 
transport a energiei electrice este destul de învechită și congestionată în jurul Bucureștiului, ceea ce 
limitează capacitatea de a aduce energie electrică din altă parte. În același timp, cererea de energie 
electrică în București va crește, având în vedere dezvoltarea rapidă a orașului. Posibila închidere a 
ELCEN în urma închiderii sistemului centralizat fără a pune ceva în loc ar afecta aprovizionarea cu 
energie electrică a orașului. În alte cuvinte, nu există alternativă decât investițiile urgente în 
restructurarea și modernizarea sistemului în ansamblu. 

4.4. Nevoi și planuri de modernizare 

Deși toți actorii interesați sunt de acord că investițiile sunt urgente și că nu există o alternativă 
viabilă la sistemul centralizat de încălzire, nu s-a ajuns încă la un scenariu agreat de toate părțile cu 
privire la modul în care termoficarea ar trebui restructurată pentru a răspunde cererii actuale și 
modernizată pentru a ține pasul cu evoluțiile din oraș. Pentru a rezuma diferitele strategii, 
memorandumuri și documente pe această temă, aprobate din 2009 până în prezent, există mai multe 
viziuni privind viitoarea structură optimă a sistemului centralizat de încălzire. Diversitatea opțiunilor 
care se vehiculează este cauzată parțial de complicațiile instituționale pe care le presupun toate aceste 
opțiuni și de diferitele înțelegeri ale entităților implicate cu privire la rolul lor în viitorul sistem - ELCEN, 
RADET/Termoenergetica, Ministerul Energiei, PMB, investitorii privați și potențiali etc. (a se vedea 
capitolul instituțional de mai jos).  

Astfel, unii au în vedere fuziunea ELCEN și RADET/TERMOENERGETICA într-un sistem centralizat de 
încălzire integrat vertical, cu monopol asupra producerii, transportului, distribuției, furnizării de 
căldură, o opțiune care a fost luată în calcul și ca un mijloc de a șterge datoriile istorice și de a permite 
proprietarului (PMB) sau unui concesionar privat să-și asume întreaga responsabilitate privind 
serviciul de alimentare cu căldură a orașului, restructurând simultan capacitățile de producere și 
rețeaua. Această viziune apare, de exemplu, în strategia PMB aprobată în 20175. Alții privesc viitorul 
sistem centralizat de încălzire ca un sistem în care rețeaua este administrată separat ca un monopol 
natural. Mai mulți producători (ELCEN, VestEnergo, CHP Grivita și viitorii investitori) ar avea acces 
nediscriminatoriu la rețea și ar concura între ei pentru a furniza căldură consumatorilor finali, o 
soluție care este posibilă, având în vedere dimensiunea și structura de inel a reţelei de termoficare. O 

 

 

5 http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH260_17.pdf 

http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH260_17.pdf
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astfel de soluție ar fi compatibilă din punct de vedere tehnic cu existența mai multor producători, 
incluzând surse regenerabile, stocare de căldură, cu consumatorii-producători (”prosumatori”) și ar 
putea favoriza inovația, deci este considerată ca fiind mai ”progresistă”. Aceasta a fost o opțiune luată 
în considerare într-o strategie anterioară, pregătită de consultanți internaționali (Grontmij Carl Bro) și 
aprobată de PMB în 20096.  

În ciuda noii strategii din 2017, în care se merge pe opțiunea de integrare verticală, ideea pieței 
concurențiale de căldură cu accesul nediscriminatoriu al terței părți este încă de facto susținută de 
diverși actori, inclusiv de (sau mai ales de) producătorii independenți. Probabil că această a doua 
variantă va apărea din nou pe agendă odată ce primăria va începe să caute în mod activ investitori în 
capacități de producere pentru nordul și estul orașului7, unde CET-urile ELCEN au fost închise cu ani în 
urmă, unde în prezent apar cele mai mari probleme cu furnizarea de căldură și unde nu există noi 
planuri de investiții din partea operatorilor actuali.  

Deși ambele strategii (2009, 2017) au fost aprobate oficial, niciuna nu a fost implementată după 
adoptare. Există multe variante pentru fiecare dintre opțiuni (de exemplu, monopol - fuziunea RADET 
și ELCEN prin preluarea RADET de către ELCEN, inclusiv a rețelei de transport pentru a stinge datoriile 
istorice, 2011; transferul ELCEN către primăria București, 2013; achiziționarea ELCEN de către primărie, 
2016; înființarea unei noi companii municipale, 2016-2019 etc; piață concurențială: 
modelul ”cumpărătorului unic”; ideea construirii a 5-7 noi producători de dimensiuni medii, totalizând 
cca. 300 MW în cogenerare; transformarea celor 46 de unități descentralizate deținute de RADET în 
centrale de cartier, în principal doar cazane pentru producerea de căldură și cu mici capacități în 
cogenerare etc.) Fiecare dintre aceste soluții are meritele și dezavantajele sale, dar o decizie trebuie 
luată o dată pentru totdeauna și implementată sistematic timp de cel puțin un deceniu cu investiții și 
lucrări consecvente, dacă dorim ca sistemul centralizat de încălzire să devină sustenabil. În Anexa 1 
am sintetizat principalele ”scenarii” privind încălzirea în București. 

Din păcate, niciuna dintre viziunile menționate mai sus nu pare să țină cont de nevoia cooptării 
active a consumatorilor în reforma sistemului centralizat de încălzire. Un semnal de alarmă este, de 
pildă, faptul că nici unul din dezvoltatorii ansamblurilor rezidențiale noi din București nu ia în calcul 
branșarea la sistemul centralizat de încălzire (spre deosebire de branșarea la orice altă utilitate). De 
remarcat în schimb faptul că dezvoltatorii imobiliari din alte orașe, precum Iași sau Oradea, branșează 
noile blocuri la sistemele centralizate de încălzire, aici termoficarea funcționând bine și consumatorii 
având încredere în viitorul sistemului. Problemele înregistrate în ultimii ani în București cu privire la 
furnizarea agentului termic a activat pe rețelele sociale grupurile în care consumatori care au 
capacitatea financiară și resursele pentru a se debranșa și a-și monta centrale de apartament își 
împărtășesc experiențele, oferă soluții legale pentru debranșare și analizează cele mai eficiente soluții. 
Chiar dacă ”activiștii debranșărilor” nu sunt neapărat o majoritate sau statistic relevanți, reforma 
sistemului va avea nevoie tocmai de consumatorii cu acest profil: bun-platnici, activi, care au suficiente 

 

 

6  http://www.amrsp.com.ro/index.php/analize-studii-rapoarte-elaborate-de-amrsp/strategia-energetica-a-municipiului-

bucuresti-carl-bro-ath-energ 
7 În noiembrie 2019, primăria a aprobat un proiect care permite RADET să lanseze o licitație pentru achiziția de energie termică 

în nordul și estul Bucureștiului – http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20191114.pdf. 

Acest proiect este, de fapt, compatibil doar cu principiile accesului nediscriminatoriu al terților și ale unei piețe concurențiale 

de încălzire. Ideea ar fi în contradicție cu filozofia strategiei adoptate în 2017 și cu faptul că Termoenergetica ar trebui, conform 

statutului, să aibă (în viitor) monopolul și pentru producția de energie termică. 

http://www.amrsp.com.ro/index.php/analize-studii-rapoarte-elaborate-de-amrsp/strategia-energetica-a-municipiului-bucuresti-carl-bro-ath-energ
http://www.amrsp.com.ro/index.php/analize-studii-rapoarte-elaborate-de-amrsp/strategia-energetica-a-municipiului-bucuresti-carl-bro-ath-energ
http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20191114.pdf
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resurse financiare ca să poată susține creșterea tarifului pentru investiții și eliminarea subvențiilor 
(măsuri dureroase, necesare reformei), dar sunt și destul de vizibili în comunitățile de consumatori8. 

Rețeaua trebuie redimensionată la nivelul cererii actuale și modernizată în întregime, dar 
majoritatea lucrărilor întreprinse până acum au fost de înlocuire a segmentelor de conducte în caz 
de avarii majore cu pierderi de apă și căldură. Densitatea comercială a agentului termic este de 1,5 
MW de căldură / m de rețea, cu mult sub minimul de 2 pentru ca un sistem de termoficare să fie 
eficient, ceea ce sugerează că rețeaua este substanțial supradimensionată. În ciuda necesității de a 
restructura rețeaua, cea mai mare parte a capitalului investit în prezent este pur și simplu folosită 
pentru rezolvarea punctuală a celor mai grave avarii. Începând cu 2004, investițiile s-au ridicat la 30-
120 milioane RON / an (7-25 milioane EUR / an), atingând un nivel maxim în 2007-2010. În perioada 
2017-2018, investițiile medii de capital în rețea au atins doar 1 milion EUR / an; deși alocările bugetare 
inițiale au fost mai mari, cheltuielile efective au fost mai mici (banii fiind realocați spre sfârșitul anului 
către alte priorități din cauza problemelor de planificare și organizare corespunzătoare a achizițiilor și 
lucrărilor).  

Astfel, în 2019, investițiile bugetate pentru RADET au fost de 68 milioane RON (aproximativ 14 
milioane EUR), însă cheltuielile efective până în septembrie au fost de doar 5,2 milioane RON (1,1 
milioane EUR). În ceea ce privește producția, doar 180 km de conductă au fost înlocuiți în ultimii 3 ani 
(30 km în rețeaua primară, 150 km în rețeaua secundară), cu planul de a mai realiza 64 km până în 
primăvara anului 2020 (20 km rețea primară, 44 km secundar). Deoarece aceste lucrări constau în 
înlocuirea simplă a segmentelor de conducte cu fisuri majore, ele nu contribuie la modernizarea și la 
reducerea necesară a dimensiunii conductelor, adică aceste investiții se vor pierde dacă va începe un 
program de renovare majoră. Ca idee, înlocuirea întregii rețele o dată la 30 de ani ar însemna cel puțin 
33 km/an pentru rețeaua de transport și 100 km/an pentru rețeaua de distribuție – făcând abstracție 
de nevoia urgentă de investiții acum pentru reducerea pierderilor. 

Tabel 25: Investiții în sistemul de termoficare (rețele transport și distribuție), buget PMB, milioane RON  

 

Sursa: Calcule proprii pe baza situațiile financiare anuale publicate de PMB 

Notă: aceste sume alocate cheltuielilor de capital nu sunt investiții pentru modernizarea sistemului, ci în special pentru 
înlocuirea conductelor grav avariate.

 

 

8 ELCEN a înțeles acest risc și și-a înființat recent o pagină de facebook, COGEN România, prin care încearcă să informeze 

publicul generalist cu privire la avantajele termoficării, soluții tehnice etc. 

Sume bugetate Sume cheltuite

2014 50 50

2015 55 25

2016 40 40

2017 86 7.5

2018 76 9.7

2019 68 5.2 Sep 2019
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Tabel 26: Situația subvențiilor de preț acordate de PMB pentru energia termică 

 

Sursa: Calcule proprii pe baza situațiile financiare anuale publicate de PMB 

Notă: a se observa faptul că o parte din întârzierile de plăți provin din modul în care este construit bugetul, anual, cu un sezon de iarnă suprapunându-se peste bugetele aferente pentru doi ani.

lei (cu tva)

 An 

 Contravaloare 

deconturi aferente ian-

dec 

 Sume incasate ian-

dec 

 din care: 

avans pentru 

an urmator 

 decont acoperit 

din avans an  

precedent 

 incasare aferenta 

sold an precedent 

 diferenta 

neincasata aferenta 

ian-dec 

0 1 2 3 4 5=6-7 6=1-(2-3-5)-4

2007                       286,021,057                185,041,200                100,979,857                                              100,979,857  neachitati 

2008 596,071,268                      480,535,733               115,535,535              72,685,640                                               neachitati 

2009 676,257,364                      529,660,422               42,849,895                 189,446,837              145,789,267                                             neachitati 

2010 775,539,270                      402,576,430               43,657,570                 372,962,840              228,632,883                                             neachitati 

2011 747,528,813                      623,150,000               144,329,957               268,708,770              167,265,118                                             neachitati 

2012 589,701,786                      526,869,219               101,443,652               164,276,219              incasat pana la  20,03,2013

2013 625,048,233                      487,000,000               164,276,219               302,324,452              incasat pana la 13,08,2014

2014 598,005,056                      552,000,000               302,324,452               348,329,508              incasat pana la 07,08,2015

2015 628,495,646                      850,868,501               348,329,508               125,956,653              incasat pana la 18,01,2016

2016 608,140,975                      820,105,606               108,856,117    125,956,653               22,848,139                incasat pana la 30,01,2017

2017 694,427,006                      719,147,514               125,801,735    108,856,117          22,848,139                 15,073,249                incasat pana la 01,02,2018

2018 766,370,606                      507,183,607               125,801,735          15,073,249                 148,458,513              incasat pana la 13,03,2019

2018 (acoperire pierderi) 165,574,997                      165,574,994               incasat cf HCGMB 556 si 822/2018

2019 (ian-oct efectiv) + nov 

estimat (110 mil lei)
                      723,162,036                764,620,550                148,458,514 107,000,000               decont aferent noiembrie 2019  

SITUATIE DIFERENTA DE PRET LA ENERGIA TERMICA (2007-2019)

 Observatii 

7
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Un program de modernizare a rețelei de termoficare ar necesita aproximativ 800-900 de milioane 
EUR pentru oricare dintre cele două opțiuni; trebuie menționat că planul propriu de investiții al 
fostului operator RADET reflecta opinia sa că producția de energie termică va fi în cea mai mare 
parte în cele 46 de centrale de cvartal (unități descentralizate), care ar fi transformate în centrale 
termice de cartier. Cu alte cuvinte, există o nepotrivire clară în planurile RADET și ELCEN în ceea ce 
privește modelul sistemului de termoficare. 8-900 de milioane de euro este o cifră aproximativă, 
vehiculată de diverși experți și include redimensionarea sistemului cu conducte de diametru mai mici, 
ajustări ale rețelei pentru a răspunde nivelului actual al cererii și integrarea capacităților distribuite, 
de generație nouă și digitalizarea rețelei. În principiu, modernizarea sistemului centralizat de încălzire 
prin proiectarea și montarea conductelor de transport preizolate cu supape și pompe moderne, 
împreună cu o stație modernă compactă complet automatizată pentru fiecare clădire și opțiunea de 
reglare a căldurii la nivelul clădirii ar putea reduce drastic pierderile de căldură la numai 5-8%, în 
conformitate cu standardele occidentale. Cu toate acestea, având în vedere că nu există un scenariu 
agreat pentru restructurarea sistemului, unii văd o rețea de termoficare aproximativ pe structura din 
prezent, dar cu conducte cu diametru mai mic (pe măsura cererii mai mici); alții văd o rețea de 
termoficare structurată în jurul generării distribuite (unități de cartier), cu interconexiuni mai limitate 
cu celelalte zone ale orașului. Planul RADET cu 46 de centrale termice de cartier este opțiunea cea mai 
descentralizată (generare distribuită). Pe scurt, ultimul plan de investiții al RADET din 2017 
(retrospectiv, nerealist) a constat în9: 

- modernizarea a 250 km (x 2) de rețea de transport în 2018-2022 și a restului rețelei de 
transport în 2023-2024 

- unitate de cogenerare de înaltă eficiență care înlocuiește cazanul de la Casa Presei în perioada 
2018-2020 

- dispecer modern de termoficare în perioada 2019-2021 
- instalarea cazanelor termice cu eficiență ridicată în centralele de cartier cu eficiență de peste 

91% și automatizare până în 2028 
- instalarea conductelor de distribuție preizolate și contorizarea stațiilor și automatizare în 

perioada 2025-2028. 
Acest plan presupunea, de asemenea, că CET Grozăvești și București Sud ar fi modernizate în 2018-
2020 și București Vest și CET Progresu în 2021-2023. 
RADET a avut în vedere pentru implementarea strategiei sus-menționate atragerea de finanțare din 
partea BEI, BERD și a altor donatori, finanțare de la PMB plus aproximativ 180 de milioane EUR din 
fonduri UE în cadrul POIM 2014-2020. Până la intrarea sa în faliment, la sfârșitul anului 2019, regia nu 
a reușit însă să atragă finanțări externe.  

 
Cei 250 km (x 2) de rețea primară din zonele critice, care s-au remarcat ca prioritate în planurile 
RADET pentru 2018-2022, urmau să fie acoperite inițial din fondurile UE / POIM 2014-2020; cu toate 
acestea, finanțarea UE va acoperi în cel mai bun caz 200 km, este probabil să se piardă cel puțin parțial 
și cu siguranță nu s-ar putea reabilita 500 km în următorii doi-trei ani. Actualmente, planul ar fi ca în 
2020-2023 să se reabiliteze circa 210 km de rețea din banii europeni, 60 km să fie finanțați din surse 
proprii ale primăriei în aceeași perioadă, iar încă aproximativ 240 km să fie finanțați din fonduri 
europene în ciclul de programare următor. Totuși, finanțarea din bani europeni și investițiile depind 
de viabilitatea financiară a sistemului și de capacitatea demonstrată de administrare și execuție a unor 
lucrări de mai mare anvergură decât înlocuirea conductelor actuale cu conducte similare. RADET a 

 

 

9 

http://www.amrsp.com.ro/images/ANALIZA%20INSTITUTIONALA.%20_modificari%20%20PMB%20-%2018.05.2017_.

pdf 

http://www.amrsp.com.ro/images/ANALIZA%20INSTITUTIONALA.%20_modificari%20%20PMB%20-%2018.05.2017_.pdf
http://www.amrsp.com.ro/images/ANALIZA%20INSTITUTIONALA.%20_modificari%20%20PMB%20-%2018.05.2017_.pdf
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intrat în procedura insolvenței în primăvara anului 2016 și a intrat în faliment în noiembrie 2019; de 
la începutul lui decembrie 2019, atribuțiile sale au fost preluate de Termoenergetica (operare) și 
Energetica Servicii (investiții). Cu toate acestea, Termoenergetica nu este în prezent o entitate viabilă 
care să fie eligibilă pentru fondurile UE și are puține șanse să demonstreze capacitatea financiară în 
timp util; iar Energetica Servicii nu este încă operațională. Astfel, pentru Termoenergetica, capitalul 
inițial de 650 milioane de lei nu a fost virat decât parțial, iar PMB nu semnase  convenția de plată în 
avans a gazului până la sfârștiul lunii febuarie 2020, condiție necesară pentru a evita acumularea din 
nou a datoriilor, principala cauză a falimentului RADET.  
 
Situația instituțională și soluțiile de reorganizare a sistemului de termoficare în București au fost 
analizate cu atenție de JASPERS în anii precedenți și s-a pus accent pe viabilitatea financiară a 
sistemului înainte de a se putea discuta proiectul cu CE. În aceste condiții, este puțin probabil că CE va 
accepta să transfere fonduri pentru sistemul de termoficare din București dacă nu există garanții 
ferme că PMB va plăti subvenția de acum înainte și că Termoenergetica nu va ajunge la rândul său în 
faliment, chiar pe parcursul derulării proiectului pe bani europeni. Riscul falimentului operatorului 
afectează și perspectivele companiei Energetica Servicii, chiar dacă aceasta (și nu Termoenergetica) ar 
fi entitatea care s-ar ocupa de investiții, deoarece CE va fi în orice caz interesată de operarea 
sustenabilă a sistemului de termoficare după finalizarea proiectului. În decembrie 2019, Consiliul 
General al Municipiului București a adoptat mai multe hotărâri, printre care și unele legate de 
proiectul POIM: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului propriu-zis, proiect 
transmis la Bruxelles înainte de sfârșitul anului pentru a evita realocarea banilor10. 
 
În privința capacităților de producție, planurile ELCEN pentru 2020-2030 se ridică la 520 de milioane 
EUR și reflectă opiniile ELCEN potrivit cărora capacitățile de producere a energiei termice și electrice 
vor fi localizate ca în prezent, în CET Grozăvești, Sud, Vest și Progresul. Acest plan este în paradigma 
menținerii separate a ELCEN și TERMOENEGETICA, iar ELCEN să concureze cu alți producători, existând 
riscul să fie incompatibil cu planul pentru un sistem de termoficare integrat vertical, care implică un 
necesar mai redus de capacitate termică în CET-urile existente și capacități de producție mai 
descentralizate. Pe scurt, principalele nevoi de investiții propuse de ELCEN până în 2030 ar necesita 
aproximativ 520 milioane EUR și constau în11: 

a) CET București Sud: 
- retehnologizarea CAF 1 și 2, a căror derogare cu privire la numărul de ore de funcționare va 

expira în anul 2020, pentru a putea funcționa minim până în anul 2023 (2x100 GCal/h); 
- modernizarea / înlocuirea CAF 5 și 6 pentru redarea în funcțiune, fiind retrase din funcționare 

din anul 2016 (2x100 GCal/h); 
- mentenanța turbinelor cu abur 3 și 4 pentru a putea funcționa după anul 2020.  
b) CET Grozăvești: 
- moderrnizarea sistemului de ardere la cazanul de abur 1, a cărui derogare cu privire la numărul 

de ore de funcționare va expira în anul 2020, pentru a putea funcționa minim până în anul 
2023; 

 

 

10 De remarcat și faptul că în varianta inițială a POIM urmau să fie reabilitați 500 km (250x2) din rețeaua de transport până 

în anul 2023; apoi programul a fost ajustat în ianuarie 2019 pentru a include doar 200 km (100x2), în aceeași sumă. Chiar și 

așa, este neclar dacă se pot realiza 200 km de rețea până la finele anului 2023, dat fiind ritmul actual al lucrărilor, iar până în 

prezent nu există un plan de fazare pentru a evita riscul dezangajării totale a fondurilor dacă nu se pot finaliza lucrările în 

termen. În același timp, nu există suficiente fonduri proprii pentru a realiza restul de lucrări din planurile RADET și a atrage 

credite.  
11 Strategia din 2017 și planuri de investiții ELCEN 



3 
 

- retehnologizarea / înlocuirea CAF 3 pentru a putea funcționa după anul 2020 (capacitate 100 
GCal/h); 

- implementarea unui capacități energetice în ciclu combinat de 50 MWe/35 GCal/oră; 
c) CET București Vest: 
- retehnologizarea / înlocuirea și redarea în exploatare a CAF 2-3-4-5 pentru a asigura necesarul 

de energie termică după anul 2020, fiind retrase din exploatare din anul 2016 (capacitate 100 
GCal/h); 

- mentenanța (RK) a CAF 6 și 7, pentru a asigura menținerea în funcțiune până în anul 2023, 
când expiră derogarea.  

- modernizarea sistemelor de automatizare din centrala cu ciclu combinat; 
d) CET Progresul: 
- mentenanță CAF 1-2-3 pentru menținerea în funcțiune până în anul 2023, când expiră 

derogarea; retehnologizarea / înlocuirea acestora pentru a putea funcționa după anul 2023 
(2x100 GCal/h).  

- mentenanță pentru menținerea în funcțiune a turbinelor cu abur 2,3,4 

Pe termen mediu (post 2020), planul de investiții al ELCEN prevede și dezvoltarea a două grupuri de 
cogenerare în ciclu combinat, cu o capacitate de 200 MWe/170 GCal/h la CET Progresul și CET 
București-Sud, respectiv reabilitarea ciclului combinate de la CET București Vest și extindere lui cu o 
unitate nouă.  

Există finanțări disponibile pentru investiții în (co)generare, cu condiția ca aceste investiții să 
contribuie la reducerea emisiilor (prin schema EU-ETS de comercializare a certificatelor de GES, 
conformă Directivei 2018/410). Lista transmisă de Ministerul Energiei către Comisia Europeană în iulie 
2019 cuprinde construcția a trei centrale de cogenerare de către producător privat VEST ENERGO, în 
cartierele Băneasa, Faur și Preciziei, respective de retehnologizare /construcție capacități de 
producției a energiei termice în regim de vârf ale ELCEN, amplasate la CET Grozăvești, București Vest 
și Sud. Acestea ar aduce o producție suplimentară de circa 434 GCal și ar implica investiții totale de 52 
mil. Euro. Șansele de finanțare ale acestor proiecte sunt discutabile, cel puțin în cazul ELCEN, care este 
o companie în insolvență.  

O altă sursă posibilă de finanțare ar putea fi o nouă schemă de bonus de cogenerare (un mecanism de 
colectare a unei contribuții de la consumatorii de energie electrică pentru o susținere a cogenerării de 
înaltă eficiență); schema actuală expiră în 2023 și nu a mai fost încurajată nicio investiție nouă prin 
acest mecanism din 2016. Regenerabilele ar putea fi sprijinite și printr-un nou mecanism, după 
finalizarea schemei actuale de certificate verzi din 2020. 

4.5. Roluri și provocări instituționale 

Configurația instituțională actuală a fost complicată prin tentative succesive nereușite de a rezolva 
chestiunea datoriilor istorice, fără asumarea deciziilor dificile precum ajustarea tarifelor, atragerea 
investițiilor, clarificarea responsabilităților și reforma sistemului de termoficare. Tabelul de mai jos 
rezumă evoluțiile cheie în ceea ce privește drepturile de proprietate, configurarea legală și 
instituțională de când au început să se acumuleze primele datorii de la sfârșitul anilor 2000. Rolurile 
jucătorilor principali din sistem sunt după cum urmează: 

- Primăria Municipiului București: deține rețeaua și a transferat către RADET, apoi către 
TERMOENERGETICA (via ADI TERMOENERGETICĂ București-Ilfov) funcționarea transportului, 
distribuției și furnizării energiei termice. Pentru termoficare, PMB  include în bugetul propriu 
sume pentru subvenții de tarif și investiții. Cu toate acestea, de mai bine de un deceniu, 
subvențiile au fost plătite doar parțial, generând restanțe și penalități; iar investițiile reale au 
fost substanțial mai mici decât cele bugetate inițial, în special după 2016. Problema este 
complicată și de modul de construcție a bugetului anual al PMB (cu sezoanele de încălzire 
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suprapunându-se cu finele unui an  fiscal și începutul anului următor, ceea ce face ca, pentru 
minimizarea deficitului la închiderea execuției bugetare, să se amâne unele cheltuieli pentru 
următorul an bugetar); și termenele de plată diferite (de la consumatori la 
TERMOENERGETICA la 45 de zile, între TERMOENERGETICA/ELCEN/ROMGAZ la 60 de zile etc.). 

- AMRSP: un reglementator local pentru utilitățile municipale de la nivelul Bucureștiului, 
înființat în 2009; ideea unui reglementator local a luat naștere la sfârșitul anilor '90 după 
concesionarea serviciului de apă și canalizare. Deși nominal este un reglementator autonom, 
AMRSP funcționează sub coordonarea Primarului General și monitorizează în mare parte 
contractele de utilități între primărie și furnizorii de utilități locale (apă / ape uzate și canalizare, 
deșeuri, iluminat public, transport public local, afișaj stradal). El emite periodic rapoarte cu 
privire la furnizarea de servicii de termoficare și realizează controale de calitate sau 
controlează executarea lucrărilor; fiind sub coordonarea PMB, nu poate fi un reglementator 
în adevăratul sens al cuvântului, adică independent. 

- ANRE: reglementatorul sectorului energiei, a preluat atriibuțiile privind termoficarea de la 
reglementatorul de utilități municipale ANRSC în 2016. Acordă licențe pentru operatorii de 
energie termică. Operatorii depun cereri de majorare a tarifelor, ANRE examinează cererea și 
propune un tarif care este apoi aprobat politic prin vot în consiliile locale ale autorităților 
locale. Nu există o metodologie tarifară standard ca în cazul energiei electrice și a gazelor, iar 
tarifele se stabilesc doar după metoda ”cost plus”. De pildă, în ședința CGMB din 18 decembrie 
chiar se stabilește o metodologie proprie de determinare a tarifelor pentru energia termică 
pentru București. În plus, pot exista diferențe între tarifele ANRE și tarifele aplicate la nivel 
local la consumatorul final, cu primăriile angajându-se să plătească o subvenție de preț. 

- RADET: operatorul rețelei de transport și distribuție, deține monopolul furnizării, 
transportului și distribuției de energie termică în București. Din noiembrie 2019, Regia este în 
faliment. Din 2016 până în decembrie 2019, RADET a intrat în insolvență și și-a desfășurat 
activitatea sub un administrator judiciar (Rominsolv) și un administrator special; din 
decembrie 2019, administratorul judiciar a fost înlocuit la cererea creditorilor, iar 
administratorul special a devenit directorul Termoenergetica. Insolvabilitatea și falimentul au 
fost în principal cauzate de neplata subvenției la timp. Datoriile la momentul declarării 
insolvenței erau de 850 de milioane EUR între RADET și ELCEN (din care cca 25% principalul, 
restul penalități), în timp ce ELCEN datora 400 de milioane EUR furnizorilor de gaz. (Spre 
comparație, bugetul total al PMB pentru 2019 a fost de circa 1,4 miliarde EUR). 

- Termoenergetica, companie deținută de ADI Termoenergetica, a preluat activitatea RADET de 
la 1 decembrie 2019, respectiv transport, distribuție și furnizare de energie termică. Există 
câteva probleme în actele constitutive ale Termoenergetica, iar acestea pot perturba 
activitatea sa viitoare. Zonele de risc sunt: înființarea Termoenergetica prin divizarea unei 
companii care este contestată în instanță; Actul Constitutiv conține prevederi preluate din 
actul constitutiv al Energetica, prin care compania urma să aibă monopol și pentru producția 
de energie termică (adică ELCEN sau Vest Energo ar putea avea în viitor problema legalității 
furnizării de energie termică); acordarea rapidă a licenței ANRE în forma actuală a companiei, 
deși nu sunt îndeplinite adecvat condițiile de licențiere (din cauza faptului că nu a fost 
capitalizată efectiv în mod adecvat pentru achiziționarea energiei termice pentru sezonul 
curent de încălzire); preluarea integrală a tuturor contractelor RADET, nu doar a operării 
serviciului de termoficare, în condițiile în care în aceste contracte este posibil să existe active 
RADET, ca lucrări în curs, la care au prioritate creditorii RADET; foarte posibil, nu a fost 
suficient timp pentru finalizarea unui inventar adecvat pentru acest transfer pentru a evita 
aceste riscuri. Toate aceste chestiuni, ca și elaborarea rapidă a proiectului pe bani europeni 
pentru a nu risca dezangajarea fondurilor, s-au aprobat în pripă, pentru a evita riscul 
întreruperii furnizării de energie termică în sezonul de iarnă și pierderii banilor de investiții. 
Cu toate acestea, în documentele aprobate există multe inadvertențe care pot genera în viitor 
procese, blocaje legale, contestări și, implicit, întârzieri în derularea reformelor. 
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- ELCEN: cel mai mare producător de energie termică pentru București, are ca principal acționar 
este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Compania este în insolvență din 
2016 în urma arieratelor de la RADET cauzate de acumularea datoriilor privind subvenția de 
la PMB. În plus, datorează bani furnizorilor săi (în principal producătorul de gaz Romgaz, care 
are ca acționar majoritar tot Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dar are un 
acționar minoritar important – Fondul Proprietatea / Templeton și este listat la Bursele de 
Valori din București și Londra). Atât RADET, cât și ELCEN datorează bani și fiscului (ANAF). 
ELCEN are un administrator special, iar deciziile principale sunt luate de Adunarea Generală a 
Creditorilor. 

- Ministerul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: acționar majoritar în ELCEN 
și Romgaz. Împărțirea responsabilităților pentru serviciul centralizat de încălzire între PMB și 
minister descurajează depășirea actualului blocaj privind finanțarea sistemului și ștergerea 
datoriilor, chestiune agravată și de faptul că în conducerea celor două entități sunt 
reprezentanți din partide politice adverse, iar 2020 este un an electoral, cu alegeri locale în 
primăvară și generale în toamnă. 

- ADI Termoenergetica: Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru termoficare a fost 
creată la începutul anului 2018 de către primăriile din București, Popești-Leordeni și Chiajna 
(ultimele două fiind două UAT mici, aproape de București). Pe termen lung, ADI ar avea sens 
dacă sistemul de termoficare din București va funcționa atât de bine încât să se ia în calcul în 
mod realist extinderea către alte localități unde se dezvoltă noi ansambluri rezidențiale, dar 
nu este cazul în prezent. Actualmente, crearea ADI va produce doar întârzieri în toate 
chestiunile care țineau anterior doar de CGMB, deoarece toate deciziile (de exemplu, 
aprobarea tarifelor locale, planurile de investiții etc.) trebuie luate în toate cele 3 consilii locale 
- București, Popesti-Leordeni și Chiajna. Delegarea contractului către Termoenergetica în 
noiembrie, de pildă, a trebuit aprobată în toate cele 3 UAT. Ca mod de organizare, un ADI este 
o asociație voluntară de UAT (comune, orașe, municipii, județe) care furnizează o utilitate 
publică în comun (de exemplu, gestionarea apei sau a deșeurilor); din punct de vedere legal 
este un ONG de interes public fără puteri reale, toate deciziile sale necesitând un acord 
prealabil în toate consiliile locale membre ale ADI. 

4.6. Scenarii cu privire la asigurarea încălzirii și apei calde în București 

Analiza de mai jos cuprinde estimări foarte grosiere privind cele două scenarii vehiculate pentru 
restructurarea sistemului (fuziune vs piață concurențială) și pentru cazul în care nu se ia o decizie pe 
termen scurt în privința termoficării în București. 

1. Modelul SACET integrat (fuziune a capacităților de producție cu rețeaua). Acest scenariu ar 
presupune menținerea capacității actuale de producție (modernizând capacitățile, dar păstrând 
localizarea actuală a CET-urilor); investițiile din planul ELCEN pentru modernizarea celor 4 CET-uri și a 
cazanelor; investiții în două CET-uri în zona de nord și est, pentru a compensa închiderea CET Palas și 
CET Titan și pentru a extinde sistemul în zona în care se extinde Bucureștiul cu noi ansambluri 
rezidențiale. Rețeaua de transport și distribuție este menținută și înlocuite conductele vechi cu 
conducte preizolate, de dimensiuni mai mici. Se păstrează distribuția teritorială a sistemului de azi și 
se poate extinde ulterior în zonele în care se construiesc blocuri de apartamente. 

Necesarul de investiții: - cca 1,5 miliarde EUR (fără extindere) 

- Actualul program ELCEN (520 milioane EUR) 



6 
 

- 2 CET-uri noi pentru a compensa închiderea CET Titan și Pipera (50 MWe + 50 MWt, x 2), cca 
100 milioane EUR12 

- Reabilitarea rețelei de transport și distribuție pe structura existentă – planul actual al RADET 
fără investiții importante în centrale de cartier – 900 mil EUR (500 mil rețea transport, 400 mil 
distribuție și puncte termice; se încearcă și înlocuirea sistemului actual de distribuție verticală 
în blocuri cu distribuție orizontală, pentru reducerea pierderilor și controlul mai bun al 
consumatorului asupra consumului propriu) 

Dezavantaj: CET-urile noi trebuie construite din fondurile proprii ale operatorului integrat, investitorii 
privați ar fi dificil de atras deoarece nu pot concura cu actorii de azi sau vor cere un contract de 
furnizare a energiei termice la preț fix, vândută ”la poarta fabricii”, într-un contract ferm pe termen 
lung. Sistemul nu e flexibil, va exista un preț de monopol (unic pentru oraș) și relativ puține stimulente 
pentru inovare, integrarea unor producători noi, prosumatori, tehnologie nouă. 

Avantaj: Un singur actor ar fi responsabil pentru întregul serviciu de termoficare, fără a mai fragmenta 
decizia. O variantă poate fi concesionarea sistemului către o companie privată (unul din marii jucători 
internaționali în sectorul energiei). În 2013-2014 existau potențiali investitori interesați să 
concesioneze întregul sistem și să restructureze simultan capacitățile de producție și rețeaua. Va 
trebui întărită capacitatea de reglementare la nivelul primăriei (AMRSP) pentru monopol. 

2. Model piață concurențială: rețeaua TERMOENERGETICA rămâne în administrarea primăriei, la tarif 
reglementat. Se întărește puternic rețeaua de transport (inelul de transport de azi). Se fac investiții în 
cele 46 de centrale de cartier și unele puncte termice sunt transformate în centrale zonale. Se 
păstrează CET-urile, care concurează între ele, dar se reduce substanțial capacitatea de producere a 
energiei termice în cazane, capacitatea lor fiind preluată de centralele de cartier sau zonale. 
Producătorii de energie termică (zonali, CET-uri etc) pot fi în proprietate publică (de ex. primării de 
sector) sau privată; ei trebuie separați de Termoenergetica și vor avea acces nediscriminatoriu, 
reglementat, la rețea. CET-urile vor concura pe toată suprafața orașului între ele și cu producătorii 
mici zonali. Piața este liberalizată, consumatorii încheie contracte cu furnizorul ales; singura 
componentă reglementată rămâne tariful de rețea. 

Necesar de investiții: - cca. 1,5 mld EUR 

- Programul ELCEN pentru CET-uri, fără cazane de căldură – cca 300 mil. EUR 
- CET-uri noi în zonele de nord și est – 100 mil EUR 
- Reabilitarea rețelei, a cărei dimensiune trebuie redusă mai mult decât în scenariul 1 deoarece 

va exista și producție descentralizată, mai aproape de consumator, dar se vor investi sume 
suplimentare în centralele zonale și punctele termice. Se reabilitează și rețeaua de distribuție; 
ca mai sus, se încearcă și înlocuirea sistemului actual de distribuție verticală în blocuri cu 
distribuție orizontală, pentru reducerea pierderilor și controlul mai bun al consumatorului 
asupra consumului propriu – 950 mil EUR 

- Investiții private sau ale primăriilor de sector în noi capacități (CET-uri mici, cazane în zone 
aglomerate) – 150 mil EUR 

Dezavantaj: necesită regândirea sistemului și a atribuțiilor primăriei și reglementatorului AMRSP; este 
singurul oraș din România unde ar exista un sistem de acest tip și nu există experiențe similare, dar 

 

 

12 Notă: actualul amplasament pentru centrala propusă de ardere a deșeurilor este prea departe de zonele cele mai afectate de 

avariile sistemului centralizat, adică nordul și estul capitalei și nu am luat-o în calcul în nici unul dintre scenarii. 
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modelul ar fi adecvat pentru un sistem de dimensiunea celui din București. Modelul este apropiat de 
evoluțiile din Vest (ex. Copenhaga). 

Avantaje: permite evoluția sistemului în funcție de dinamica dezvoltării orașului. O parte din investiții 
(CET-uri noi, cazane) pot fi realizate de privați, cu condiția siguranței recuperării investițiilor 
(eliminarea subvențiilor). Pot fi integrați în sistem și prosumatori, capacități de stocare a energiei 
termice, energie regenerabilă în nordul orașului (geotermală) etc. Sumele totale sunt apropriate de 
investițiile necesare în scenariul 1, dar pot fi realizate în mai mare măsură de actori privați. 
Consumatorii au libertatea de alegere între mai mulți furnizori care concurează. Redimensionarea 
rețelei de transport ar putea fi realizată cu mai puține lucrări la suprafață (conductele noi, de 
dimensiuni mai mici, pot fi introduse direct în interiorul conductelor și canalelor de termoficare 
existente). 

3. Renunțarea la sistemul centralizat de încălzire (opțiunea de facto pentru scenariul în care nu se ia 
nicio decizie în viitorul imediat). Sistemul de termoficare nu mai poate face față peste câțiva ani din 
cauza pierderilor accelerate, iar consumatorii se debranșează (comercial sau fizic). 

Consecințe: doar o parte din consumatori își permit centrale proprii de apartament, iar ritmul 
branșărilor ajunge la capacitatea maximă (50-60.000 de centrale proprii pe an, comparativ cu 560.000 
de apartamente branșate azi la termoficare); investițiile în încălzire pot fi exclusiv private, dar doar o 
parte din consumatori își permit investiția, iar aceștia trebuie să aștepte o perioadă, fără încălzire, ”la 
coadă”, până când vor putea fi branșați de operatorul de gaze. Consumatorii care nu își permit centrală 
proprie modernă și un preț variabil al gazelor renunță la încălzire sau improvizează, cu riscuri crescute 
de accidente și poluare sporită13. În eventualitatea în care primăria va dori să reducă presiunile sociale 
(un număr mare de consumatori care nu își permit centrală proprie) sau va dori să reducă riscurile 
cauzate de improvizații periculoase, va trebui să subvenționeze achiziția de centrale – de pildă, în 
Galați toți consumatorii au putut solicita o subvenție de cca 3000 lei/apartament; în București, 
subvenționarea integrală a tuturor gospodăriilor pe același model ar necesita 360 mil EUR (suma ar 
putea fi redusă dacă s-ar subvenționa doar consumatorii sub un anumit venit pe cap de familie). 

Pentru a menține producția de energie electrică, ELCEN ar trebui să renunțe la CET-uri și cazane de 
căldură și să înlocuiască actualele capacități de producție în cogenerare cu capacități de producție a 
energiei electrice – la un cost mediu de 0,7 mil EUR/MW, înlocuirea totală a capacității de energie 
electrică de azi, fără a ține cont de tendința de creștere a consumului în București (600 MW) ar 
însemna un cost total de 420 mil EUR. Spre deosebire de capacitățile în cogenerare, pentru care există 
posibilitatea unor scheme de sprijin (10c, 10d, bonus de cogenerare), acestea ar trebui finanțate 
integral din fonduri proprii. Ar exista interes privat pentru investiții în capacități de energie electrică, 
dar în ultimii ani, din neclarități legislative, interesul privaților pentru investiții în sectorul de energie 
electrică a scăzut (de pildă, în 2019 nu s-a făcut nicio investiție privată, în ciuda unui deficit de 
capacități). 

  

 

 

13 Nu există o estimare a poluării care ar fi produsă de soluțiile individuale, în strategia din 2017 este acordat un punctaj acestui 

scenariu pentru acest criteriu din care rezultă că estimarea poluării este foarte ridicată. 
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5. INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚII 

Datele Eurostat și INS cu privire la utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor arată, în cazul 
României, o creștere semnificativă a procentului de gospodării cu acces la Internet, de la 38% în 2009 
la 81% în anul 2018. Regiunea București-Ilfov era situată pe primul loc în România din acest punct de 
vedere, cu un procent de 96% din gospodării cu acces la Internet, dar și cu un procent de 89% dintre 
acestea care aveau conexiune la internet de acasă (35% cu conexiuni de tip narrowband, 14% cu 
conexiuni broadband mobile, 17% cu conexiuni broadband fixe). Conform datelor Eurostat, 94% dintre 
gospodăriile din regiune au acces broadband la Internet (fapt ce plasează regiunea București-Ilfov în 
primele 30 din Europa din acest punct de vedere).  

În ceea ce privește ponderea utilizatorilor de internet în totalul populației, 94% dintre locuitorii 
regiunii București-Ilfov au folosit sau folosesc Internetul – de asemenea, cel mai ridicat procent dintre 
regiunile României, dintre care 88% în ultimele 3 luni, 10% în ultimul an și 2% cu mai mult de un an în 
urmă. Cei mai mulți dintre aceștia (94%) au folosit dispozitive mobile (telefon/smart phone) pentru a 
realiza conexiunea, în timp ce 71% au folosit (și) un PC, 48% un laptop, iar 36% o tabletă. Un procent 
de circa 86% dintre respondenți folosesc zilnic Internetul, iar 12% cel puțin o dată pe săptămână, 
frecvența maximă a utilizării fiind înregistrată, pentru ambele sexe, la grupa de vârstă 16-34 ani. Pe de 
altă parte, dacă elevii și studenții folosesc zilnic sau aproape zilnic Internetul în proporție de 97%, 
procentul scade la doar 49% în cazul pensionarilor.  

Cel mai mulți dintre cei intervievați de INS au indicat că folosesc internetul pentru socializare (86% din 
total), găsirea de informații despre bunuri și servicii (59%), respectiv pentru corespondență prin email 
(59%). Aceste scopuri variază funcție de vârstă. Astfel, dacă 95% dintre elevi și studenți folosesc 
internetul pentru social media, în cazul pensionarilor procentul ajunge la doar 70%. În schimb, 56% 
dintre pensionari căuta informații despre sănătate pe Internet, față de 20% în cazul tinerilor, iar 
ponderea celor care se informează despre bunuri și servicii nu variază semnificativ funcție de vârstă și 
ocupație. Comunicarea prin email e folosită mai ales de elevi și studenți (76%), respectiv de salariați 
(66%), procente duble față de pensionari (37%). În altă ordine de idei, tinerii folosesc intensiv mediul 
online pentru a asculta muzică (77%), a se juca (62%) și pentru vizionarea de filme (30%). De remarcat 
este și faptul că șomerii înregistrează frecvențe foarte ridicate în cazul social media (92%), a ascultării 
de muzică (65%), a jocului (45%) și a vizionării de filme/emisiuni (20%), mult peste procentele 
salariaților care folosesc internetul pentru astfel de scopuri.   

Dintre utilizatorii de internet, doar 12% au utilizat mediul online pentru a interacțiunea cu autoritățile 
sau serviciile publice în scop personal, procent mai scăzut decât în regiunile Centru și Sud-Muntenia. 
Aceștia au căutat mai ales informații pe site-urile instituțiilor (86%), au descărcat formulare oficiale 
(61%), respectiv le-au trimis (52%). Așadar, corelând datele, doar 6% dintre cetățeni transmit 
formulare online. Cei care nu au utilizat această funcțiune au invocat ca motive lipsa abilităților sau a 
cunoștințelor în utilizarea site-urilor, respectiv faptul că aceste documente au fost trimise pentru ei 
de către altă persoană.  

Un aspect interesant este creșterea continuă a numărului de utilizatori de internet care cumpără 
produse și servicii online, care a ajuns în 2018 la 53%, mult peste alte regiuni din țară. Acest fenomen 
este mai frevent în cazul persoanelor sub 35 de ani, cu statut de salariat și cu studii superioare. În topul 
achizițiilor se află îmbrăcămintea și echipamentele sportive (73% din totalul celor care au făcut 
achiziții), cărți/reviste/ziare (25%) și produse pentru gospodărie (23%). Ponderea bucureștenilor care 
foloseau proceduri de identificare pentru serviciile online în scop personal era de 83% în 2018, mai 
mult decât dublu față de alte regiuni din țară, ceea ce indică atenția mai sporită a acestora pentru 
siguranța în utilizare.  

Ponderea celor care accesează internetul la locul de muncă este în regiunea București-Ilfov de 57%, 
cea mai ridicată din țară. Scopul utilizării este legat de trimiterea de email-uri sau introducerea datelor 
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în baze de date (87%), crearea sau modificarea unor documente în format electronic (60%) și utilizarea 
unor programe specifice domeniului de activitate (51%). Totuși, peste 43% folosesc internetul și 
pentru medii sociale (Google, Facebook, Linkedin etc.). Interesant este că 10% dintre bucureșteni 
folosesc internetul pentru a opera mașini și utilaje computerizate, procent similar cu cel din regiunile 
Nord-Vest și Centru. 25% dintre salariați au indicat faptul că ar avea nevoie de formare continuă în 
domeniul utilizării internetului pentru a face față cu brio sarcinilor de serviciu, procent mai ridicat în 
cazul persoanelor cu studii de bază (care utilizează internetul în proporție de doar 2% la locul de 
muncă) și a celor trecute de 55 de ani. Peste jumătate dintre respondenți au declarat că introducerea 
utilizării internetului la locul de muncă nu a adus beneficii semnificative în ceea ce privește timpul 
alocat unor sarcini repetitive, independența în organizarea sarcinilor de lucru, monitorizarea 
performanței, timpul petrecut pentru dobândirea de noi competențe, numărul de ore suplimentare 
de lucru. În schimb, 46% dintre aceștia consideră că utilizarea mediului online a facilitat colaborarea 
cu colegii și colaboratorii.  

În ceea ce privește dezvoltarea competențelor pentru utilizarea internetului, 76% dintre utilizatori și 
le-au dezvoltat prin studiu individual sau instruire gratuită online, 28% au beneficiat (și) de instruire la 
locul de muncă, 17% de cursuri plătite de angajatori, 9% de instruire plătită din fonduri publice, iar 4% 
de instruire plătită din fonduri proprii. Cei mai mulți dintre aceștia și-au îmbunătățit competențele în 
domeniul utilizării mediilor sociale, a analizei datelor și gestionării bazelor de date, respectiv a 
securității IT.  

Municipiul București beneficiază de un avantaj competitiv important în ceea ce privește viteza 
Internetului broadband (conexiuni fixe), situându-se în Aprilie 2015 pe locul 7 la nivel global în Ookla 
Net Index, cu o viteză de download de 95,18 Mbps. Deși nu există informații mai recente cu privire la 
poziția municipiului București în ierarhia globală, datele disponibile la nivel național sugerează faptul 
că acest avantaj competitiv se menține: în august 2019, România se situa pe locul 4 la nivel global 
(după Singapore, Hong Kong și Coreea de Sud) în ceea ce privește viteza Internetului broadband 
(conexiune fixă) – 131,22 Mbps (conform date speedtest.net). Aceeași sursă poziționează România pe 
locul 39 în ceea ce privește viteza conexiunii mobile la Internet (35,40 Mbps), însă adoptarea 
tehnologiei 5G ar putea determina urcarea țării inclusiv în acest clasament. 
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Figura 45: Poziția României la nivelul Europei – viteză medie Internet 2019 

 

Sursa: Global Index 2019 Internet Report – www.speedtest.net 

În octombrie 2019, în municipiul București existau doi operatori care furnizau servicii de 
telecomunicație 5G: Vodafone (din mai 2019: zonele Unirii, Kogălniceanu, Izvor, Pipera-Voluntari) și 
Digi (din iunie 2019: zonă pilot în Centrul Vechi). În doar 7 țări din Uniunea Europeană mai exista, în 
octombrie 2019, acoperire 5G comercială conform Ookla 5G Map: Irlanda, Regatul Unit, Germania, 
Spania, Italia, Austria și Finlanda. 
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Figura 46: Rețeaua de telecomunicații NetCity - 2018 

 

Sursa: NetCity Telecom SRL 

Harta de mai sus prezintă rețeaua subterană de telecomunicații (cabluri fibră optică) din municipiul 
București – rețea administrată de SC NetCity Telecom SRL. Rețeaua este prezentă pe majoritatea 
arterelor principale, însă există cartiere / zone încă nedeservite: Ferentari, Andronache, Tei, Doamna 
Ghica, Șos. Chitilei – Bucureștii Noi, Giulești, zona de nord a cartierului Militari sau Cotroceni. 

Graficele de mai jos ilustrează evoluția semnificativă a rețelei subterane de fibră optică din municipiul 
București – de la 0 km în 2008, rețeaua a ajuns la 1.192,4 km în decembrie 2018, cu o creștere 
importantă (circa 24 % - peste 130 km) doar în anul 2018. Numărul de imobile racordate a cunoscut o 
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evoluție similară – 16.965 de imobile erau racordate în decembrie 2018, o creștere de circa 32 % (peste 
4.000 imobile) față de decembrie 2017. 

Figura 47: Evoluția lungimii rețelei de fibră optică (km, 2008 – 2018) 

 

Sursa: Date NetCity Telecom SRL 

Figura 48: Evoluția numărului de imobile racordate la rețeaua de fibră optică (2008-2018) 

 

Sursa: Date NetCity Telecom SRL 

Se preconizează o îmbunătățirea a acoperirii municipiului București în urma investițiilor realizate de 
NetCity Telecom în extinderea rețelei în anul 2019. Planul de extindere cuprinde 537 de străzi, ce ar 
acoperi astfel cea mai mare parte a zonelor încă nedeservite: Șos. Fundeni, Șos. Andronache, Șos. 
Gherase (pentru zona de nord-est), Șos. Chitilei, B-dul Bucureștii Noi, Șos. București-Târgoviște, Șos. 
Ionescu-Șisești (pentru zona de nord), Bulevardele Lacu Tei și Ghica Tei (pentru cartierul Tei), B-dul 
Pieptănari, B-dul Uverturii, B-dul Eroilor și B-dul Dr. George Marinescu (pentru cartierul Cotroceni). 

Rețeaua de fibră optică din municipiul București face obiectul contractului de concesiune încheiat în 
anul 2008 pentru obiectivul de investiții ”Rețea metropolitană de fibră optică a municipiului București 
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pentru telecomunicații – NETCITY” – contract încheiat între Municipiul București (concedent) și S.C. 
UTI SYSTEMS S.A. și afiliatul său S.C. NETCITY TELECOM S.R.L. (concesionar). Obiectul contractului îl 
reprezintă lucrările de realizare și administrare a rețelei de fibră optică, respectiv: 

- Finanțarea întregului proiect de către concesionar din fonduri proprii și/sau atrase; 
- Proiectarea și executarea lucrărilor la rețeaua ”Netcity”, având în vedere, pe cât posibil, 

coordonarea cu proiectele în derulare ale Primăriei Municipiului București (ex: modernizarea 
și reabilitarea străzilor). 

- Dotarea cu echipamente de fibră optică. Echiparea cu echipamente active care să permită 
facilitarea asigurării ulterioare a serviciilor de telecomunicații la o viteză de transfer de minim 
1 Gbps la beneficiar; 

- Operarea, managementul și mentenanța Rețelei NetCity. 

Prin acest contract, Primăria Municipiului București acordă S.C. NETCITY TELECOM S.R.L. dreptul 
exclusiv și nerestricționat de a administra rețeaua pe întreaga perioadă concesionată (49 ani), în 
conformitate cu prevederile legale. Redevența este de 12 % din veniturile anuale încasate. În această 
perioadă, concesionarul se obligă să realizeze rețeaua Netcity în 3 etape: 

- Etapa I – realizarea rețelei magistrale a Netcity și realizarea unei zone pilot (Centrul istoric al 
Bucureștiului) – finalizată. 

- Etapa II – realizarea rețelei de distribuție și a branșamentelor pe întreg teritoriul municipiului 
București. 

- Etapa III – realizarea rețelei pe întreaga zonă metropolitană din zona de competență locală a 
Concedentului, în funcție de preferințele concesionarului și de modificări viitoare ale limitelor 
teritoriale ale municipiului București. 

Figura 49: Evoluția numărului de conexiuni de acces la internet la puncte fixe (2013-2018) 

 

Sursa: Date ANCOM 

Analiza evoluției numărului de acces la internet la puncte fixe (date furnizate de către ANCOM) 
ilustrează de asemenea o creștere semnificativă, de la 529.488 conexiuni în anul 2008 la 756.301 
conexiuni în anul 2018 (creștere de circa 42 % - vezi graficul de mai jos). Pentru numărul de linii de 
acces telefonie la puncte fixe, datele au fost colectate doar pentru anii 2009 și 2011, observându-se o 
scădere semnificativă (circa 32 % în doar un an și jumătate): de la 1.162.168 linii acces în 31 iulie 2009 
la doar 790.723 linii acces la 31 decembrie 2011. Considerând dezvoltarea rețelei de fibră optică, 
precum și a telefoniei mobile din 2011 în prezent, este foarte probabil ca numărul de linii fixe de acces 
telefonie să fi continuat aceeași tendință descrescătoare până în prezent. 
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În ciuda situației foarte bune în ceea ce privește viteza conexiunii la Internet, în prezent posibilitatea 
accesului gratuit / liber la conexiuni WiFi este redusă în spațiile publice din municipiul București. 
Primăria Sectorului 1 a realizat în 2018 un proiect pentru realizarea unei rețele de wireless de mare 
viteză, cu acces gratuit, pentru 23 de parcuri aflate pe raza Sectorului 1 (peste 10 ha acoperite cu 
semnal WiFi la viteză Gigabit). În 2017 exista internet gratuit prin WiFi și în parcurile Alexandru Ioan 
Cuza și Titan din Sectorul 3, precum și în Parcul Tineretului din Sectorul 4. În luna februarie 2019, 
Primăria Municipiului București a obținut fonduri în valoare de 15.000 EUR, prin inițiativa europeană 
WIFI4EU, pentru instalarea unei rețele de WiFi în spații publice, cu acces gratuit, în 18 luni de la 
semnarea acordului de finanțare. 

Chestionarul sociologic aplicat pentru fundamentarea prezentei strategii indică de asemenea o 
pondere ridicată a locuințelor cu acces la Internet în municipiul București (81,1 % - o pondere mai mică 
decât cea din datele Eurostat), precum și o pondere foarte ridicată a locuințelor cu telefon mobil 
(96,2 % - 2,20 telefoane mobile per familie în medie).  
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6. ILUMINATUL PUBLIC 

6.1. INTRODUCERE 

Din perspectivă istorică, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea în București se montează primele felinare 
cu petrol lampant pentru iluminatul public. În 1871 s-a deschis Uzina de Gaz Filaret care producea 
petrol și, tot în același an, în București existau 785 de felinare cu lămpi de petrol lampant. În 1901, 
Bucureștii aveau 3.060 de felinare cu petrol, 990 – cu ulei mineral, 4.000 – cu gaz aerian, iar 200 erau 
lămpi cu arc voltaic (becuri electrice).  
 
În 1885, la Teatrul Naţional se aprinde iluminatul electric. Până atunci, felinarele cu gaz aerian au fost 
baza. Cât priveşte iluminatul stradal, în 1890 primele două lampadare erau aprinse în Piaţa Palatului. 
Tot în 1890 se introduce iluminatul electric la Cişmigiu şi pe Şoseaua Kiseleff.  
 
Într-un recensământ întocmit în 1923 se arată că Bucureștii aveau 2.398 de străzi, din care 1.873 erau 
iluminate cu gaz aerian, 123 de străzi cu petrol, 24 de străzi aveau iluminat electric, alte 5 străzi aveau 
atât felinare cu gaz, cât și energie electrică, iar 370 nu erau iluminate. 
 
Începând cu anul 1999 și până în anul 2019, serviciul de iluminat public a fost în administrare delegată 
către compania  S.C Luxten Lighting Company S.A  - conform contractului de delegare a serviciului de 
iluminat public nr. 206/29.12.1997. Începând cu luna ianuarie 2020, Compania Municipală Iluminat 
Public a preluat serviciul prin delegare directă. Aceste servicii cuprind: 

- Iluminatul arhitectural 
- Iluminatul parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor și târgurilor 
- Iluminatul festiv 
- Iluminatul stradal și al căilor pietonale.   

 

6.2. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 
LEGISLAȚIA PRIMARA 

 
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare - lege generală (ce include și modificările și completările aduse prin 
Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006); 

• Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public — lege specială 
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
• Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice; 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările 

și completările ulterioare; 
• Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilități publice; 

  



16 
 

LEGISLAȚIA SECUNDARĂ  

 
• Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului^jswiăii^^^ acordarea 

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordinul ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

• Ordinul ANRSC nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat 
public; 

• Ordinul ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public. 

NORME TEHNICE 

• SR 6646-1. [luminatul artificial. Condiții tehnice pentru iluminatul interior și din incintele 
ansamblurilor de clădiri; 

• SR 8313. Construcții civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul în clădiri și în spațiile 
exterioare. Metoda de măsurare a iluminării și de determinare a iluminării medii; 

• SR 13433. Iluminatul căilor de circulație. Condiții de iluminat pentru căi de circulație destinate 
traficului rutier, pietonal și/sau cicliștilor și tunelurilor / pasajelor subterane rutiere; 

• SR EN 40-1. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 1: Definiții și termeni; 

• SR EN 40-2. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerințe generale și dimensiuni; 

• SR EN 40-3-1. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 3-1: Proiectare și verificare. Specificații 
pentru sarcina caracteristică; 

• SR EN 40-3-2. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 3-2: Proiectare si verificare. Verificare 
prin încercări; 

• SR EN 40-3-3. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare si verificare. Verificare 
prin calcule; 

• SR EN 40-4 + AC:2007 - anunț corectură. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerințe 
pentru stâlpi de iluminat de beton armat și precomprimat; 

• SR EN 40-5. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 5: Cerințe pentru stâlpi de oțel; 

• SR EN 40-6. Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 6: Cerințe pentru stâlpi de iluminat de 
aluminiu; 

• SR EN 40-7. Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerințe pentru stâlpi de iluminat din 
materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre; 

• SR EN 1838. Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță; 

• SR EN 12665. Lumină și iluminat. Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor de 
iluminat; 

• SR EN 13032-1 + Al — anunț corectură. Lumină și iluminat. Măsurarea și prezentarea 
rezultatelor fotometrice ale lămpilor și aparatelor de iluminat. Partea I: Măsurarea și 
prezentarea datelor; 

• SR EN/TR 13201-1. Iluminat public. Partea I: Selectarea claselor de iluminat; reglementare 
tehnică; 

• SR EN 13201-2. Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță; 

• SR EN 13201-3. Iluminatul public. Partea 3: Calculul performanțelor; 

• SR EN 13201-4. Iluminatul public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor 
fotometrice; 

• SR EN 15193 + AC:2011 - anunț corectură. Performanța energetică a clădirilor. Cerințe 
energetice pentru iluminat; 
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• Rapoartele tehnice CEN nr. 88/1990 și nr. 115/1995 - emise de Comisia Internațională de 
iluminat. 

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

În anul 2007 a fost emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile de 
Gospodarie Comunală, Regulamentul cadru pentru serviciul de iluminat public. Regulamentul cadru 
stabilea cadrul juridic unitar privind desfãşurarea serviciului de iluminat public, definind modalitãţile 
şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţã, 
condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în comune, oraşe şi municipii. Acesta se 
aplică la proiectarea, execuția și întreținerea componetelor sistemului de iluminat public. 

 
În 2020, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, s-a aprobat noul Regulament al 
Serviciului de Iluminat Public in Municipiul București, cale îl înlocuiește pe cel din 2015. În cadrul 
indicatorilor de performanță, nivelul de iluminare este stabilit comform SR 13433/1999 și a 
prevederilor din Norma CIE 115/95. 
 
Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al Municipiului 
București aprobat  prin H.C.G.M.B  numărul 23/29.01.2020  prevede activitătile ce compun serviciul 
de iluminat public şi indicatorii de performantă specifici. Serviciul Public al Municipiului București 
trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică, după cum urmează: 

• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 

• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, precum și a gradului de siguranță a 
circulației publice rutiere și pietonale; 

• punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice, 
precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase; 

• susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a Municipiului București; funcționarea 
și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului. 

Serviciul de iluminat public se realizează, pe căile de circulație publică, aleile și zonele 
pietonale, grădini, parcuri dar și pentru punerea în valoare a monumentelor, statuilor, 
ansamblurilor arhitecturale, clădirilor și construcțiilor și/sau a spațiilor publice cu valoare 
monumentală și de interes patrimonial amplasate pe raza teritorială a Municipiului București, cu 
respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de 
utilități publice. 

Activitățile din cadrul serviciului pot fi clasificate in două mari paliere: 

• activități principale prestate în cadrul Serviciului Public  

• activități suport prin care este asigurată buna desfășurare a Serviciului Public. 

Iluminatul căilor rutiere 

Pentru iluminatul căilor rutiere se solicită un nivel ridicat al luminanței și utilizareaaparatelor 
de iluminat cu flux luminos ridicat. Paramentrul luminotehnic reprezentat de redarea culorii nu are o 
importanță foarte marecomparativ cu iluminatul zonelorpietonale. 
 
In sensul criteriilor Uniunii Europene iluminatul public stradal este definit ca: „o instalație fixă de 
iluminat destinată să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii 
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zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului, precum și 
siguranța publică.  
Această definiție este derivată din standardul EN 13201 și nu acoperă dispozitivele de iluminare a 
tunelurilor, dispozitivele de iluminare a parcărilor auto private, dispozitivele de iluminat exterior 
comercial și industrial, dispozitivele de iluminare a terenurilor de sport sau proiectoarele (de exemplu, 
iluminarea monumentelor, clădirilor sau a arborilor). 
 
Pentru traficul rutier, clasele de iluminare sunt marcate prin litera M (M1-M5) și sunt destinate pentru 
conducătorii vehiculelor motorizate pe rutele de trafic, iar în unele țări - pe drumurile din zonele 
rezidențiale care permit viteze de circulație de la medii până la viteze înalte. Clasa de iluminat M se 
determină prin ponderea diferiților parametri care caracterizează traficul motorizat. Recomandările 
cu privire la circulație, prezentate în clasele M1-M6, depind de geometria suprafeței corespunzătoare, 
de trafic și de circumstanțele legate de timp și pot fi determinate dinC IE I15/953. 
 
Nivelul de luminanță corespunzător clasei respective este prezentat mai jos cu următoarele clase 
pentru traficul rutier: 

Tabel 27: Clasele de iluminare aferente traficului rutier14 

Descrierea drumului  Clasa de iluminare 

Drum cu trafic de mare viteză cu căi de rulaj separate fără incrucisări (ex. autostrăzi)  
Densitatea de trafic:  
ridicată 
medie  
scăzută 

 
 
M1 
M2 
M3 

Drum cu trafic de mare viteză, fără  căi de rulaj (ex. drum național,  drum judetean)  
Controlul de trafic (nota 2)  si separare (nota 3) dintre diferite tipuri de călători de 
drum (nota 4): 
slabă 
bună 

 
 
M1 
M2 
 

Drumuri urbane importante, străzi de centură sau din orase. 
Controlul traficului si separarea diferitelor  tipuri de călători: 
slabă 
bună 

M2 
M3 

 

 

14 Nota 1. Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiții de deplasare și vizibilitate. 
Factorii care se consideră sunt următorii: 

• Număr de benzi, curbe și dificultatea pantelor precum și densitatea acestora, 

• Semne de circulație, indicatoare. 
Nota 2.Controlul traficului se referă la prezența semnelor luminoase și a indicatoarelor, respective existența 

mijloacelor de control a circulației, 
Metodele de control sunt: 

• Semnale luminoase, 

• Reguli de prioritate, 

• Indicatoare rutiere, 

• Semne direcționale, 

• Marcaje rutiere, 
Acolo unde acestea lipsesc sau sunt reduse ca densitate, controlul se consideră a fi slab. 
Nota 3. Separarea circulației se referă la existența unei benzi separate de mers. Dedicate diferitelor tipuri de trafic 
sau acolo unde există restricții de circulație. 
Separarea este bună acolo unde acestea sunt bine semnalizate. 
Nota 4. Diferitele tipuri de călători sunt, spre exemplu, conducătorii auto, vehiculele de transport, vehiculele cu 

viteza redusă, autobuze, cicliști și pietoni. 
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Descrierea drumului  Clasa de iluminare 

Străzi de legatură  mai putin importante in orase, din zone rezidențiale , străzi rurale 
locate, drumuri de acces la străzi, șosele importante. 
Controlul traficului și separarea diferitelor tipuri de călători 
slabă 
bună 

M4 
M5 

Sursa : Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Valorile parametrilor luminotehnici corespunzător claselor de iluminat M1-M5: 

Tabel 28: Parametrii luminotehnici corespunzători claselor de iluminat 

Clasa de iluminare 
Lmed 

[cd/mp] 
Uo 

Ti 
[%] 

U1 

M1 2 0.4 10 0.7 

M2 1.5 0.4 10 0.7 

M3 1 0.4 10 0.5 

M4 0.75 0.4 15 NR 

M5 0.5 0.4 15 NR 

Sursa : Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Legenda: 
Lmed– luminanța medie pe suprafața de calcul, 
U0 – uniformitatea generală a luminanței, 
TI - indice de prag, creșterea pragului percepției vizuale, 
U1 – uniformitatea longitudinală a luminanței. 

 
Pentru zonele conflictuale, clasele sunt marcate prin litera C și apar cînd fluxurile de vehicule se 
intersectează în locurile utilizate frecvent de către pietoni, cicliști, sau alți utilizatori rutieri, sau când 
are loc schimbarea geometriei drumului, cum ar fi reducerea benzii de circulație sau a lătimii părții 
carosabile. În aceste zone există potențial sporit de coliziune între vehicule, între vehicule și pietoni, 
cicliști și alți utilizatori rutieri, sau între vehicule și obiecte imobilizate. 

Nivelurile de iluminare pentru zonele de conflict (Clasa C) sunt prezentate în tabelul 3. 

Tabel 29: Clasele de iluminare aferente zonelor de conflict 

Clasa de iluminare C 

Nivelul de iluminare 
mediu de-a lungul 
întregii suprafețe 

utilizate E în lx 

Uniformitatea 
iluminării 

Uo (E) 

Pragul de creștere (indicele de prag 
în %) 

Viteza mare și 
moderata 

Viteza mica și foarte 
mica 

C0 50 0.40 10 15 

C1 30 0.40 10 15 

C2 20 0.40 10 20 

C3 15 0.40 10 20 

C4 10 0.40 15 25 

C5 7.5 0.40 15 25 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 
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Iluminatul zonelor pietonale și a zonelor rezidențiale 

Iluminatul zonelor pietonale și al zonelor rezidențiale are ca principal obiectiv asigurarea vizbilității 
pentru orientare al cetățenilor și distingerea obstacolele sau alte pericole de pe drum și să îi identifice 
pe ceilalti trecători care s-ar afla în apropiere. Atât iluminarea orizontală cât și cea verticală sunt 
importante. Un aspect important îl reprezintă recunoașterea facială, astfel încât trebuie îndeplinite 
cerințe suplimentare cum ar fi iluminarea verticală minimă și iluminarea semi-circulară minimă.  
 
Necesitățile vizuale ale pietonului diferă de cele ale conducătorului auto și sunt determinate de CIE 
I36:2000. Nivelurile de iluminare pentru clasele de iluminare P (traficul pietonal), se determină similar 
traficului motorizat din CIE 115/95 (vezi tabelul de mai jos). 

Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele pietonale și a pistelor pentru cicliști: 

Tabel 30: Clasele de iluminare aferente zonelor pietonale 

Clasa de iluminare 
Iluminarea orizontală pe toată suprafața circulată de pietoni 

Emed (lx) Emin (lx) 

P1 20 7.5 

P2 10 3 

P3 7.5 1.5 

P4 5  1 

P5 3 0.6 

P6 1.5 0.2 

P7 NR NR 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

= 

Iluminatul parcurilor, grădinilor și a monumentelor culturale - iluminatul 
arhitectural 

Iluminatul arhitectural are rolul de a evidenția pe timp de noapte monumentele istorice și de artă care 
au o arhitectură deosebită, statui, construcțiilor representative, zone verzi, fântâni arteziene cât și 
crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumina naturală.  

Iluminatul arhitectural reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației modeme. Principalele 
funcțiuni ale iluminatului arhitectural sunt: 

• iluminatul fântânilor arteziene; 

• iluminatul zonelor de promenadă; 

• iluminatul parcurilor și grădinilor; 

• iluminatul clădirilor și monumentelor. 

Iluminatul arhitectural trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, 
fiziologice, de siguranță a circulației, și de estetică arhitectonică, în următoarele condiții: 

• utilizarea rationala a energiei electrice; 

• recuperarea costului investitiilor intr-o perioada considerate cat mai mical 

• reducerea chesltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente aferete inslaltiei de 
iluminat. 
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Iluminatul festiv 

Tematica iluminatului festiv a tinut cont de diferite evenimente si festivitati specifice ale Romaniei 
(centenarul, intrarea Romaniei in NATO si în Uniunea Europeana). 
Iluminatul festiv in Municipiul Bucuresti s-a realizat atat de catre Primaria Municipiului Bucuresti cat 
și de catre primarile de sector în parcurile administrate de catre acestea. Primaria Municipiului 
Bucuresti realizeaza anula iluminatul festiv prin amplasarea de elemente decorative luminoase în zona 
străzilor de acces în Municipiul bucuresti cat și pe axa formată din strazile care pornesc de la Fantana 
Miorita pană la Piata Unirii, respectiv Soseaua Bucuresti-Ploiesti-Soseaua Kiseleff- Bulevardul Lascăr 
Catargiu- Bulevardul Nicolae Bălcescu-Bulevardul Ion C. Brătianu. Elementele decorative luminoase 
utilizează în ultimii ani tehnoligia LED si sunt in general aprinse in jurul datei de 1 decembrie si se sting 
după data de 7 ianuarie. In anul 2016 puterea instalată a sistemului de iluminat festiv a fost de 
aproximativ 350 kW, rezultand un consum de 155.4 MWh in perioada specificată. 
 

Activități suport prin care este asigurată buna desfășurare a Serviciului Public 

Activitățile suport susțin Sistemul Public și permit, prin realizarea lor, crearea cadrului necesar pentru 
prestarea Serviciului Public în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate 

Activitățile suport prestate în cadrul Serviciului Public sunt:  

• întreținerea Sistemului Public; 

• asigurarea alimentării cu energie electrică a Sistemului Public 

• utilizarea sistemului integrat de telemanagement a Sistemului Public 

 
EXPLOATAREA (ÎNTREȚINEREA) SISTEMULUI PUBLIC 

Exploatarea Sistemului Public presupune un ansamblu de activități, executate periodic, programate 
sau neprogramate, în vederea menținerii în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor părți 
componente ale Sistemului Public. 

Operațiile de exploatare cuprind în principal: 

• lucrări operative - ansamblul de operații și activități de supraveghere în mod 
permanent a instalațiilor și executarea de lucrări programate sau neprogramate 
pentru rezolvarea anumitor disfuncționalități ale Sistemului Public. 

• revizii tehnice - ansamblul de operații și activități de mică amploare ce se execută 
periodic pentru verificarea instalațiilor și eliminarea defecțiunilor reperate în 
vederea asigurării funcționării Sistemului Public până la următoarea lucrare 
planificată. 

• reparații curente - ansamblul de operații executate periodic, în cadrul unor programe, 
pentru readucerea tuturor elementelor din Sistemul Public la parametri proiectați, 
prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai 
prezintă parametri de funcționare adecvați. 

În cadrul lucrărilor operative se execută: 

• intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat 
și accesorii; 

• manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale 
instalației de iluminat în vederea executării lucrărilor necesare; 



22 
 

• manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor 
deranjamente; 

• recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în 
vigoare; 

• analiza stării tehnice a instalațiilor; 

• identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de 
iluminat; 

• supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie; 

• controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum 
ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură; 

• acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau 
deosebite; 

• demontări sau demolări de elemente ale Sistemului Public; 

• intervenții ca urmare a unor sesizări din partea cetățenilor. 

În cadrul reviziilor tehnice și a reparațiilor curente se execută următoarele operații specifice: 

• revizia și repararea aparatelor de iluminat; 

• revizia și repararea tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare. 

ASIGURAREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A SISTEMULUI 

Piața de energie electrică pentru furnizarea Serviciului Public este concurențiala. Tarifele în vigoare 
pentru serviciul de transport, serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul pieței 
centralizate sunt cele aprobate prin Ordinul A.N.R.E. nr. 19/2011. Operatorul principal de distribuție 
pentru Municipiul București este S.C. E -Distribuție Muntenia S.A. Tariful de distribuție a energiei 
electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice, în funcție de nivelul de tensiune în punctul de delimitare cu 
consumatorul, stabilit conform contractului de distribuție a energiei electrice. 
 
Caracteristica funcționării unui serviciu integrat de iluminat public o constituie continuitatea în 
alimentare cu energie electrică, care se asigură printr-o exploatare și întreținere corectă a instalațiilor 
componente ale sistemului de iluminat. 
 
UTILIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE TELEMANAGEMENT A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

Până în prezent, un sistem integrat de telemanagement a fost implementat în zona Dorobanți, precum 
și pe Splaiul Independenței, însă se propune dezvoltarea acestui sistem de telemanagement pentru 
tot sistemul de iluminat din Municipiul București. 

Sistemul de telemanagement îndeplinește urmatoarele funcții: 

a) funcția de Gestionare - Dispecerizare, presupune: 

• gestionarea infrastructurii proprietari/inventar/durata de viață/garanții; 

• gestionarea consumului de energie electrică pe intervale orare, pe tipuri de 
consumatori; 

• gestionarea în timp real a deficiențelor în funcționarea SIP; 

• identificarea în cel mai scurt timp a zonelor nefuncționale a SIP; 

• identificarea în timp real a racordărilor si a sustragerilor de energie electrică; 

• gestionarea graficului de execuție a lucrărilor întreținere-menținere a SIP 
(lunar/zilnic); 
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• gestionarea consumului de energie activă/reactivă pentru fiecare fază în parte și 
generarea de grafice de consum; 

• citire instantanee a datelor de consum a energiei electrice pe faze, de la modulul de 
comandă și control; 

• alertare în caz de nefuncționare a componentelor SIP; 

• prioritizarea alertelor și a avariilor; 

• comenzi presetate prin care sistemul va reacționa la diferite evenimente: depășire de 
consum, variații tensiune, scurt circuite pe rețea, etc. 

 
b) Funcția de Monitorizare -Control- Diagnoză, presupune: 

• monitorizarea elementelor SIP/structura: rețea-stâlp-corp-consolă-punct de 
aprindere; 

• monitorizare aprindere/stingere totală SIP/pe ale SIP; 

• monitorizare la nivel de bloc de măsură și cu punct de aprindere a parametrilor 
teh funcționali ai infrastructurii sistemului de ilu public: tensiune, frecvență, energie 
activă, energi reactivă; 

• evidența prin inventar a SIP pe componente, așa cum sunt ele definite prin art.l, Legea 
230/2006; 

• monitorizarea graficului de realizare a lucrărilor și intervențiilor SIP; 

• generare de rapoarte pentru analiza economiei de energie electrică; 

• generare de rapoarte zilnice/săptămânale/lunare despre consumul de energie 
electrică; 

• generarea de alerte pentru funcționare în afara parametrilor tehnici ai tensiunii în 
rețele de alimentare publice, reglementați prin standard SEEN 50160 și reglementări 
A.N.R.E. în vigoare; 

 
c) Funcția de reprezentare geospațială a elementelor componente a infrastructurii, presupune: 

• poziționarea GPS a elementelor infrastructurii 

• sistemului de iluminat public -corpuri, stâlpi, rețea, 

• înregistrarea și vizualizarea pe platformă cartografică pentru orice zonă din localitate, 
a fiecărei componente a infrastructurii sistemului de iluminat public și alocarea 
fiecărei componente a unui număr de identificare; 

• integrarea cu alte aplicații ale gestionarilor de utilități. 

 

6.3. EVOLUȚIA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ULTIMII 20 DE ANI 

Odată cu demararea contractului de delegare a serviciului de iluminat public in București a început un 
amplu proces de dezvoltare și extindere a sistemului de iluminat public pe străzile neiluminate sau 
neconforme cu stadardele în vigoare. 
 
Conform Strategiei Energetice a Municipiului București realizate de către Grontmij, Carl Bro și 
ATHenerg, la nivelul anului 2007, puterea electrică instalată a sistemului de iluminat public a fost de 
13 MW (0,9% din totalul consumului din Municipiul București). Cantitatea anuală de energie electrică 
utilizată de sistemul de iluminat public pentru 2007 a reprezentat 57 GWh/an (1,1% din totalul 
consumului din Municipiul București). Prin strategie s-a estimat că eficiența energetică a sistemului de 
distribuție a energiei electrice pentru iluminatul public era de 83% în 2007. 
 
Sistemul de iluminat public în Municipiul București este format din următorele bunuri: 

• linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;  

• corpuri de iluminat, console și accesorii;  
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• puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;  

• echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate in iluminatul public;  

• fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la 
pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public. 

 
Bunurile utilizate pentru furnizarea Serviciului Public nu sunt in proprietatea exclusivă a Municipiului 
București, unele dintre acestea aflându-se în proprietatea sau în gestiunea altor operatori de servicii 
publice, după cum urmează: 

• Operatorul Serviciului Public (pentru puncte luminoase1, console, stâlpi, rețea de 
distribuție, puncte de aprindere și puncte de măsură); 

• S.C. E - Distribuție Muntenia S.A. (pentru stâlpi, rețea de distribuție2 și puncte de măsură); 

• Municipiul București (pentru puncte luminoase, console, stâlpi, rețea de distribuție și 
puncte de aprindere); 

• R.A.T.B. (pentru stâlpi); 

• Telekom (pentru stâlpi). 
 
Modul de deținere a bunurilor utilizate pentru furnizarea Serviciului Public reiese din Raportul de 
evaluare la valoarea justă a mijloacelor fixe ce urmează a fi predate către Primăria Municipiului 
București întocmit de SC INTERPROIECT CONSULTING SRL, precum și din Proces Verbal nr. 
1/25.10.2018 și din Proces Verbal nr. 2/09.07.2019, ambele privind inventarierea sistemului de 
iluminat public din Municipiul București. 
Din punct de vedere tehnologic, starea Sistemului Public în Municipiul București poate fi sintetizată 
astfel: 

• Indiferent de proprietarul bunurilor/componentelor prin care este furnizat Serviciul Public 
în Municipiul București, infrastructura actuală ce compune Sistemul Public este uzată din 
punct de vedere tehnologic și moral. 

• Anul 2014 marchează ultima modernizare a Sistemului Public. 

• Tendința de dezvoltare și extindere a infrastructurii Municipiului București nu a luat în 
considerare și necesitatea optimizării parametrilor tehnico-funcționali ai Sistemului Public 
și nici necesitățile de modernizare ale acestuia. 

• Performanțele Sistemului Public se limitează la menținerea infrastructurii acestuia în stare 
de funcționare; timpii de răspuns la sesizările cetățenilor pentru punerea în sistem de 
siguranță a avariilor acestuia; asigurarea funcționarii în sistem de securitate și siguranță. 

• Rata de rezolvare a defectelor este mai mică decât cea de apariție a defectelor noi. 
Pierderile și furturile de energie electrică din rețea se situează la peste 10-15%, datorită 
uzurii și deprecierii rețelelor electrice. 

Din perspectiva stadiului modernizării infrastructurii Sistemului Public al Municipiului București 
situația se prezintă astfel: 

• punctele luminoase care au atins durata maximă de funcționare admisă trebuie înlocuite 
cu corpuri tip LED sau cu eficiență energetică ridicată; 

• rețelele de distribuție a energiei electrice necesită reabilitare în propojcție de605 

• stâlpii trebuie înlocuiți în proporție de 40%       

• BMPIP trebuie înlocuite în proporție de 15%; cutiile de distribuție trebuie înlocuite în 
proporție de 90%; posturile trafo nu necesită modernizare. 

Situația cantitativă a componentelor SIP in 2016 este următoarea:  

• Puncta luminoase 125.513 bucăți; 

• Console 84.292 bucăți; 
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• Stâlpi 101.829 bucăți; 

• Rețea de distributie 5.013 Km; 

• Rețea aeriana 1.466 Km; 

• Rețea mixta 837 Km; 

• Rețea subterana 2710 Km; 

• Puncte de aprindere 584 bucăți; 

• Puncte de  măsura 1.053 bucăți. 

Evoluția tehnologică a sistemului de iluminat public în București între 2010-2016 este prezentată în 
tabelul de mai jos: 

 
Tabel 31: Evoluția tehnologică a sistemului de iluminat public din municipiul București, în perioada 2010-

2016 

An 
Număr puncte 

luminoase 
Tehnologie 

Putere instalată SIP 
(kW) 

Consum SIP pe an 
(kWh/an) 

2010 115.176 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

14.445 61.969.608 

2011 116.000 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

15.124 64.880.066 

2012 117.437 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

14.166 59.568.382 

2013 112.015 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

14.249 59.918.056 

2014 114.613 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

14.102 59.299.066 

2015 115.522 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

N/a 59.448.437 

2016 125.513 Sodiu, Mercur, 
Halogen ,LED 

14.501 ( la care se 
adaugă 350 kW 
iluminat festiv) 

62.682.539 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Din tabel rezultă că, între 2010-2016, deși numărul de corpuri de iluminat a crescut cu aproximativ 
10%, puterea totală instalată a rămas aproximativ la fel. Acest lucru se datorează și faptului că, pe 
lângă extinderea sistemului de iluminat public, s-au realizat și lucrări de modernizare și eficientizare a 
consumatorilor prin înlocuirea corpurilor cu mercur, sodiu sau halogen cu corpuri care utilizează 
tehnologia LED. 
 
Conform  concluziilor A.M.R.S.P. privind performanța Sistemului Public în Municipiul București, 
formulate la sfârșitul anului 2015, rezultă următorele: 

• în anul 2015, disfuncționalitățile rezolvate au fost în număr de 7.980 cazuri, în creștere 
față de numărul de cazuri remediate în anul 2014 (5.470), dar totuși există 
în evidențele operatorului un număr de 429 de cazuri nerezolvate; 

• printre disfuncționalitățile Sistemului Public cu implicații în furnizarea unui serviciu 
continuu și de calitate, sunt și cazuri de vandalism. Aceste cazuri au un trend 
crescător de la un an la altul. în anul 2015 s-au înregistrat 1.325 de asemenea cazuri, 
față de anul 2014 când s-au înregistrat 771 de cazuri. Duratele de rezolvare a acestor 
cazuri sunt de obicei mai mari față de alte situații, datorită parcurgerii unor proceduri 
de verificare și de decizie asupra modului în care se rezolvă. 

• la nivelul anilor 2014 și 2015 analiza sesizărilor a condus la următoarele constatări: 
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➢  în anul 2014 media zilnică a sesizărilor și reclamațiilor referitoare 
la funcționarea iluminatului public a fost de 23 de cazuri; 

➢ în anul 2015 media zilnică a sesizărilor și reclamațiilor referitoare 
la funcționarea iluminatului public a fost de 25 de cazuri. 

• s-a constatat că atât în anul 2014 cât și în anul 2015 peste jumătate din cazurile 
reclamate au fost rezolvate într-un interval de 5 zile de la apariția lor, restul 
fiind rezolvate într-un interval de timp până în 30 de zile. Aceste aspecte sunt 
în discordanță cu prevederile contractului pentru gestiunea serviciului de iluminat 
public în Municipiul București și a obligației operatorului de asigurare a 
continuității serviciului public (aceste cazuri ar fi trebuit rezolvate cu rapiditate); 

• 15% din sesizările anuale se referă la lipsa iluminatului public datorită rețelei de 
distribuție a E - Distribuție Muntenia S.A. Cauzele principale au fost: lipsa de tensiune 
în rețea, deteriorarea și gradul ridicat de uzură fizică și morală a rețelelor 
de alimentare, intervenții insuficiente, existența zonelor cu stâlpi deteriorați, uzați 
sau neconformi, proprietatea E - Distribuție Muntenia S.A. asupra cărora nu se 
intervine; 

• în anul 2015 au existat 537 de sesizări care au fost remediate de E - Distribuție 
Muntenia S.A. într-o perioadă de timp mai mare de 30 de zile, față de anul 2014 
când au fost doar 266 de cazuri de acest fel. 

Un punct slab major al Serviciului Public în Municipiul București, din punct de vedere al calității 
serviciilor este dat de existența mai multor entități care dețin un drept de posesie asupra unor 
componente prin care este furnizat Serviciul Public. Acesastă situație de fapt conduce la lipsa de 
coerență în ceea ce privește asigurarea parametrilor de calitate ai serviciului și la lipsa unei viziuni 
unitare și integrate asupra dezvoltării serviciului. 

 
Sinteza activităților de iluminat public la nivelul anului 2016 urmatoarea: 

 
a. Intreținerea Sistemului Public 

 Intervenții in caz de disfuncționalitate: 

• iluminat inferior nivelului de iluminare - intervenții la un număr de 17.470 corpuri; 

• avarie la patrimoniu — înlocuire 1.428 corpuri de iluminat furate sau vandalizate. 
Dintre acestea 1.153 corpuri s-au montat din custodii și 275 corpuri au fost noi. 

Activități de întreținere preventivă la suporți — verificare 2,958 suporți și 6.884 console. 
 

b. Menținerea Sistemului Public  

• montare aparate de iluminat tehnologie LED - 481 buc; 

• montare proiectoare cu LED - 283 buc; 

• montare aparate de iluminat clasice - 269 buc; 

• montare aparate de iluminat Avangard - 2 buc; 

• montare aparate de iluminat Retro - 99 buc; 

• montare stâlpi - 1.113 buc; 

• montare rețea LES-43.52 km; 

• montare rețea LEA - 17,6 km. 
 
 
 

c. Dezvoltare și modernizare 
In baza prevederilor Actului Adițional nr. 30/2016 la contractul de delegare a serviciului 

de iluminat public s-au montat un număr de: 
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• 975 aparate de iluminat tehnologie LED; 

• 7,02 km de rețea subterană; 

• 173 stâlpi de iluminat. 
 
Situația finanțării din bugetul PMB în perioada 2013-2016 comform cotactului activități contract nr. 
206/1997 sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabel 32: Situația finanțării din bugetul pmb în perioada 2013-2016 

Anul 
Întreținere/Mentcnanță                 

(lei/an) 
Extinderi 
(lei/an) 

Energie electrică 
(lei/an) 

Rata reabilitare 
(lei/an) 

Valoare Totală 
(lei/an) 

2013 49.629.017 0 26.617.805 15.549.740 91.796.562 

2014 64.991.130 0 23.644.905 14.480.795 103.116.830 

2015 47.710.352 0 26.467.168 16.966.899 91.144.419 

2016 43.083.396 0 21.607.756 18.297.389 82.988.541 

Total 
(lei) 

155.784.878 0 71.719.829 49.745.083 277.249.790 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Investițiile realizate în Sistemul Public în Municipiul București se prezintă în tabelul urmator: 

Tabel 33: Investiții realizate în sistemul de iluminat public  

Areal de implementare Proiect/Sursa de finanțare Caracteristici 

Zona și Calea Dorobanți 
 

Anul 2014 
Concept integrat pentru eficiența 
energetică prin optimizarea parametrilor 
tehnico-funcționali și punerea în valoare a 
patrimoniului cultural într-o capitală 
europeană. 
Finanțat de BERD prin MFFEE (Facilitatea 
de Finanțare pentru Eficiența Energetică 
Acordată Municipalităților) 

Durata de executie 3 luni 
Raport certificare de consultant 
BERD Calificare proiect 
pentru încasarea de către PMB a 
unui grant de 738.000 euro. 
 

Bulevardele Aviatorilor, 
Ghe. Magheru, Nicolae 
Bălcescu și I. C. Brătianu. 
Bd. Unirii, între Piața Alba 
lulia și str. Mircea Vodă, 
Piața Unirii, pe Bd. luliu 
Maniu, 
Splaiul Independenței, 
între Calea Victoriei și str. 
Halelor, și Splaiul Unirii, 
până la Pasajul Mărășești 

Anul 2011 
Bugetul local 
 

Lucrări de modernizare: 
Schimbarea stâlpilor de iluminat 
și reabilitarea rețelei de 
alimentare a acestora 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

 
 Investițiile finanțate de Municipiul București în perioada 2009-2014 sunt prezentate în 
sinteză în tabelul 8 din care se poate constata că implementarea proiectelor de 
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investiții derulate până în anul 2014 are ca efect reducerea consumului anual de 
energie electrică cu 0,22%/ an. 
 

Tabel 34: Măsuri și efecte ale modernizării SIP între 2009-2014 

Măsuri Rezultate 

2009-2011 
- înlocuirea corpurilor de iluminat 

energofage (cu surse cu incandescență) 
cu corpuri de iluminat cu sursa LED. 

- ontrolul și monitorizarea programului 
de funcționare a sistemului de iluminat 
public. 

- înlocuirea surselor de iluminat la 
expirarea duratei de viață cu surse de 
iluminat cu durata de viață mai mare - 
(28.000 h de funcționare); 

- aplicarea de programe de dimming pe 
anumite intervale orare. 

- înlocuirea rețelei electrice uzate fizic și 
moral. 

 
Reducerea consumului anual de energie 
electrică: 

• 25-40% prin utilizarea tehnologiei LED; 

• 5-20% prin utilizarea balastului 
electronic; 
5% prin monitorizarea programului de 
funcționare a iluminatului public; 

• 7% prin reducerea pierderilor din retea 
 

2012-2014 
Implementarea: 

- proiecte pilot pentru monitorizarea si 
controlul parametrilor tehnico-
functionali ai sistemului de iluminat 
public 

- instalarea in sistemul de iluminat public 
a dispozitivelor de tip economizor de 
energie electrici. 

- înlocuirea accesoriilor corpurilor de 
iluminat tip balast magnetic cu 
echipamente de tip - balast electronic. 

Reducerea costurilor operaționale ale sistemului 
de iluminat public: 

• reducere consum anual 0,22%/an, 
 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

 
Din perspectiva modernizării punctelor luminoase în cadrul SIP din București, se prezintă în 
tabelul 9 evoluția tehnologică a acestora. Se observă că numărul punctelor luminoase a 
crescut, dar din punct de vedere al tehnologiei, la nivelul anului 2014 încă se mai utilizează 
corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de mercur. 
 
La momentul anului 2017 în București iluminatul public este asigurat cu lămpi tip LED, sodiu, 
halogenură, dotate cu aparatură balast/igniter. Din totalul corpurilor de iluminat (125.513 
buc.), ponderea tehnologiei LED este foarte redusă, până în 10%  (12.416 buc.) acestea fiind 
instalate în martie și decembrie 2012 și înlocuite în septembrie 2013 și iulie 2014. Conform 
aceleiași anexe, din anul 2014 nu au mai avut loc înlocuiri de lămpi. 
Evoluția tehnologică a echipamentului de iluminat intre anii 2010 și 2014 este prezentată în 
tabelul de mai jos. 
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Tabel 35: Evoluția tehnologică a echipamentelor de iluminat 

An 
Număr puncte 

luminoase 
Tehnologic 

Putere instalată/ 
SIP (KW) 

Consum/ SIP/an 
(KWh) 

tCO2 

2010 115.176 
Sodiu,     Mercur, Halogen, 
LED 

14.445 61.969.008 43.440,3 

2011 116.000 
Sodiu,     Mercur, Halogen, 
LED 

15.124 64.880.066 45.480,9 

2012 117.437 
Sodiu,     Mercur, Halogen, 
LED 

14.166 59.568.382 41.757,4 

2013 112.015 

Sodiu,     Mercur, 

Halogen, LED 

14.249 59.918.056 42.002,6 

2014 114.613 

Sodiu,     Mercur, 

Halogen, LED 

14.102 59.299.0661’ 41.568,6 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Din tabelul urmator rezultă că, deşi evoluţia puterii instalate medii a unui punct luminous are o 
tendinţă inconstantă, datorită reducerii tarifului mediu pentru l kWh, costul energiei electrice pentru 
un punct luminos are o tendinţă accentuată de reducere începând cu anul 2013. 
 
Evoluția consumului de energie electrică și a costurilor aferente a sistemului de iluminat public în 
București între 2012-2016 este prezentată în tabelul următor: 
 

Tabel 36: Evoluția consumului de energie electrică și a costurilor aferente sistemului de iluminat public în 
municipiul București, în perioada 2012-2016 

An 
Putere medie/ punct 

luminos (kWh) 

Cost energie 
electrică/punct 

luminos (lei) 

Tarif mediu energie electrică 
(lei/ kWh) 

2012 507,23 181,27 0,3573 

2013 496,80 196,41 0,3953 

2014 481,30 185,39 0,3851 

2015 491,36 181,88 0,3701 

2016 490,93 164,10 0,3342 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

COMPONENȚA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI IN ANUL 2017 

a) Corpuri de iluminat 
 
Sistemul de iluminat public din Municipiul București la data de 28.07.2017 avea în componență 
121.838 corpuri de iluminat public, reprezentînd aproximativ 10.6% din totalul corpurilor de iluminat 
din România. 
 
La începutul contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din Bucureștis-au 
montatcorpuri de iluminat utilizînd lampi cu vapori de sodiu și halogenură metalică. 
 
Pentru iluminatul căilor rutiere 
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Corpuri de iluminat tip Timlux S/21 și Timlux S/22 cu posibilitate de echipare cu lămpi cu vapori de 
sodiu de 70/100/150/250/400W, mercur de 80/125/250W, iodură metalicăde 250W. 
 
Caracteristicile tehnice ale corpurilor tip Timlux S/21 și Timlux S/22:  

• Grad protecție compartiment optic IP66, 

• Grad protecție compartiment accesorii electrice IP44, 

• Grad de protecție împotriva impactului mecanic  IK10; 

• Capac din polipropilenă rezistent la raze UV, 

• Corp din aluminiu, 

• Reflector anodizat cu puritate 99.8%, 

• Garnitură din cauciuc neopren, 

• Dispersor din policarbonat clar rezistent la raze UV, 

• Soclu porțelan cu poziționare reglabilă, 

• Dispozitiv pentru întreruperea alimentării cu energie electrică la deschiderea 
corpului, 

• Filtru anti-condens din bronz. 

•  
Corp de iluminat tip Timlux S/21. 

 

Pentru iluminatul zonelor pietonale și a zonelor rezidențiale 

Corpuri de iluminat tip Timlux P1 (Selux) special conceput pentru iluminatul zonelor pietonale și 
rezidențiale cu posibilitate de echipare cu lămpi cu vapori de sodiu de 70/100W, mercur de 80/125 W.   
Caracteristicile tehnice ale corpurilor tip Timlux P1:  

• Grad protecție compartiment optic IP65, 

• Grad de protecție împotriva impactului mecanic  IK10; 

• Dispersor prismatic din policarbonat transparent rezistent la raze UV, 

• Corp din aluminiu vopsit electrostatic, 

• Soclu E27, 
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•  

Corp de iluminat tip Timlux P1 (Selux). 

 

Pentru iluminatul arhitectural 

În funcţie de distribuția fluxului luminos proiectoarele pentru iluminatul architectural utilizate 
începând cu 1997 au avut distribuție a fluxului luminos tip asimetrică, simetrică şi circulară. Una dintre 
gamele de proiectoare utilizate a fost gama tip JET 7.  

 

 
Fig.3 Proiector Jet 7.  

 
Proiectorul JET 7 are următoarele caracteristici tehnice: 

• Compartimentul optic al proiectorului propus este etanș la praf şi protejat contra jeturilor 
de apă, 

• Variații bruşte de temperatură intre –40grd. C şi +40grd C nu afectează siguranța şi 
funcționarea proiectorului, 

• Corp din aluminiu acoperit prin pulverizare cu poliester de culoare neagră, albă sau 
argintie, 

• Geam protector frontal rezistent la şocuri termice, 

• Garnitură din cauciuc siliconic, 
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• Reflector din aluminiu de înaltă puritate (99,8%) anodizat, 

• Factorul de putere minim este 0,95.  
 
Împărțirea estimativă a corpurilor de iluminat din Anexa 1, din punct de vedere funcțional și al tipului 
de iluminat deservit, este următoarea: 

• Pentru iluminatul căilor rutiere: corpurile de iluminat cu sodiu cu puteri de 
70/100/150/250/400W; corpurile de iluminat cu LED de 
52/55/60/70/80/83/90/91/100/104/110/120/148/150/178/185/225W 

• Pentru iluminatul zonelor pietonale și a zonelor rezidențiale: corpurile de iluminat cu LED 
cu puteri de 36/40/48/50/W,  

• Pentru iluminatularhitectural: corpurile de iluminat cu halogenură metalică cu puteri de 
20/36/50/70/100/125/150/250/400/1000W; corpuri de iluminat cu LED cu puteri de 
5/8/9/15/18/24/25/30/35W. 

Numărul de corpuri de iluminat montate anual în București între 1999-2018 este prezentat mai jos:  

Figura 50: Numărul de corpuri de iluminat montate anual între 1999-2018 

 

 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

  

Majoritatea corpurilor de iluminat (82.9%) din total sunt cu sodiu de 70/150/250/400W, existând o 
posibilitate foarte mare de creștere a eficienței energetice în această zonă prin înlocuirea cu soluții 
eficiente cu LED. Din totalul corpurilor de iluminat public, aproximativ 15% utilizează tehnologia LED 
și au fost montate începând cu anul 2009 până în prezent. Corpurile de iluminat existente cu 
tehnologia LED sunt într-o gamă de putere foarte mare, de la 5W la 225W (30 de puteri diferite).  
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b) Stâlpi 

Stâlpii aferenți sistemului de iluminat public sunt în proporție de 52.7% în proprietatea Primăriei 
Municipiului București, restul aparțin companiilor ENEL sau STB.  

Figura 51: Stâlpii folosiți de sistemul de iluminat public din municipiul București, funcție de proprietar 

 
Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 

Municipiului București-2019 
 
Sistemul de iluminat public din Municipiul București are în componență stâlpi metalici octogonali sau 
conici cu flanșă sau îngropați cu înălțimi între 2-14m, stâlpi metalici decorativi cu înălțime sub 5m, 
stâlpi centrifugați cu armatură metalică.Pentru iluminatul căilor rutiere s-au utilizat stâlpi metalici 
octogonali sau conici cu flanșă sau îngropati cu înălțimi de 6-14m și stâlpi centrifugați cu armatură 
metalică, iar pentru iluminatul zonelor pietonale și a zonelor rezidențiale s-au utilizat stâlpi metalici 
de 2-5m și stâlpi metalici decorativi cu înălțime sub 5m. 

 

c) Rețeaua electrică 

În prezent, rețeaua electrică de alimentare a sistemului de iluminat public este în proporție de 86% 
subterană. 

  

Total stalpi 
PMB, 52065

Total stalpi 
ENEL, 38245

Total stalpi 
RATB, 8318

Total stalpi 
cu corpuri de 

iluminat 
public, 98628
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Figura 52: Rețeaua electrică folosită de sistemul de iluminat public din Municipiul București, funcție de tipul 
liniilor 

 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

 

Din momentul demarării contractului de concesiune delegată a sistemului de iluminat public din 
București, lucrările de modernizare au inclus trecerea în subteran a rețelei electrice de alimentare 
pentru sistemul de iluminat public și realizarea unei rețele electrice proprii aferente acestuia. 
Rețeaua electrică subterană are în componență cabluri electrice de tip ACYABY (4x16 mmp, 
3x25+16mmp, 3x35+16 mmp, ACYABY 3x70+35 mmp, ACYABY 3x150+70 mmp, ACYABY 3x120+70 
mmp). 
 
Rețeaua electrică subterană este formată din cabluri tip TYIR 3x35 mmp și TYIR 3x50 OlAl 3x50 mmp. 

 
d) Puncte de aprindere și cutii de distribuție 

Aprinderea și stingerea sistemului de iluminat public din Muncipiul București se realizeazăși prin 
intermediul celor 585 blocuri de măsură și protecție instalații de iluminat public (BMPIIP) amplasate 
în apropierea posturilor de transformare de 20/04.kV. 

  

290.71

1,844.04

Rețea electrică iluminat (km) 

Retea electrica aeriana Retea electrica subterana
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Figura 53: Punctele de aprindere și cutiile de distribuție folosite de sistemul de iluminat public din municipiul 
București, funcție de tipul lor 

 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Începând cu 1999 s-au montat 585 puncte de aprindere a iluminatului public tip BMPIIP, repartizate 
conform tabel: 

Tabel 37: Cantitatea de puncte de aprindere și cutii de distribuție montate montate la nivelul sistemului de 
iluminat public din municipiul București, în perioada 1999-2017 

 
 Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 

Municipiului București-2019 

Specificațiile  tehnice ale blocurilor de măsură și protecție a instalațiilor de iluminat public (BMPIIP)   

BMPIIP este un ansamblu format din trei module: modulul de alimentare cu circuitele de intrare, 
modulul de contorizare și comandă, modulul de distribuție cu circuitele de plecare. 

  

Puncte 
aprindere 
iluminat 

public  tip 
BMPIIP                 

, 585

Puncte 
aprindere 
iluminat 

public  , 508

Cutii de 
distributie tip 

CD6, 532

Cutii de 
distributie tip 

CD10, 471

Cutii de 
distributie tip 

CDLUX, 30

Anul Număr BMPIIP-uri montate 

1999 4 

2002 5 

2003 4 

2004 50 

2005 4 

2007 222 

2008 219 

2009 10 

2011 6 

2012 9 

2013 8 

2014 24 

2015 7 

2016 6 

2017 7 
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Figura 54: Modelul tipic de BMPIIP aferent sistemului de iluminat public din municipiul București 

 

Sursa: https://www.scribd.com/doc/306417473/Manual-de-Instalare-Si-Eploatare-BMPIIP 

Caracteristici tehnice: 

• realizat din tablă, 

• grad de  protecție  IP54, 

• tensiunea nominală de utilizare 400/230V  curent alternativ, 

• frecvența tensiunii de alimentare 50Hz, 

• curent nominal comandat 100A, 

• temperatura ambientală care funcționează -33 ...+50 grade Celsius, 

• măsurarea mărimilor electrice și transmiterea acestora la distanță, către dispecerat prin 
intermediul unui modem GPS, 

• stocarea și prelucrarea la dispecerat a mărimilor măsurate, 

• posibilitatea modificării programului de funcționare precum și a comandării de la distanță 
a alimentării sau întreruperii alimentării cu energie electrică a instalației contorizate, 

• dispune de un sistem automat pentru management electric tip ARGUS. 
 
 

e) Sistemul de gestiune, monitorizare, comandă și control pentru iluminatul public 

AplicațiaLight Smart System realizează:  

• managementul iluminatului public, 

• achiziție de date corelată cu o platformă de date patrimoniale cu reprezentare 
geografică (Google Maps) , 

• adaptabilitate la sistemele de iluminat public existente  

• customizare în funcție de particularitățile componentelor sistemului de 
iluminat public, 

• sistem deschis achiziției de date, 
 

Modulul de Măsură și Control Sisteme de Iluminat Public MMC-SIP are următoarele componente. 

• microcontroller intern : CPU-700 MHz;RAM 512 Mb; memorie nevolatilă 
8/16/32 Gb, 

• capacitate de stocare internă : max 45(90)zile, 

• bloc electronic de măsură și control, 

• sistem automatizare-comenzi, parametrizabil.  
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Figura 55: Modul de Măsură și Control Sisteme de Iluminat Public MMC-SIP utilizat de sistemul de iluminat 
public din municipiul București 

 
Sursa: http://romaniasmartcities.ro/wp-content/uploads/2017/02/2015-20.pdf 

 
Interfața pe suport Google Maps permite vizualizarea și localizarea rapidă prin intermediul Google 
Maps a punctelor de aprindere a iluminatului public, a rețelei și corpurilor de iluminat public și 
transmiterea de alarme și alerte instantanee. 

Figura 56: Model de interfață sistem public de iluminat în municipiul București 

 

Sursa: http://romaniasmartcities.ro/wp-content/uploads/2017/02/2015-20.pdf 

6.4. SOLUȚII PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI  
PUBLIC DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 
Iluminatul stradal reprezinta un serviciu public important furnizat de autoritățile publice la nivel local. 
Iluminatul de calitate este esențial pentru siguranța rutieră, siguranța personală și ambianța urbană. 
Acesta asigură vizibilitate automobiliștilor, cicliștilor și pietonilor, reducând astfel numărul de 
accidente rutiere.  
 
Un studiu realizat de de P. Lemaigre Voreaux arată că numărul de accidente corporale pe timpul nopții 
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crește cu diminuarea nivelului de luminanță al sursei de lumină. Când se trece de la o instalație 
necorespunzătoare din punctul de vedereal iluminatului, la una bună, numărul accidentelor se reduce 
cu aproximativ 40%. 

Figura 57 - Numărul de accidente raportate la luminanța medie a străzii. 

 

Sursa : http://romaniasmartcities.ro/wp-content/uploads/2017/02/2015-20.pdf 

 
La nivel mondial iluminatul public începe să devină un element important al conceptului de Smart City 
(oraș inteligent). Utilizarea celor mai noi tehnologii în acest domeniu implică pe lângă reducerea în 
mod semnificativ a consumului de energie electrică și beneficii suplimentare asociate cu eliminarea 
tehnologiilor dăunătoare mediului, reducerea costurilor de întreținere și realizarea unui control de 
ansamblu mult mai bun al mediului de iluminat stradal. 
 
Creșterea eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din Muncipiul București trebuie să 
se realizeze în zona iluminatului căilor rutiere, a iluminatului zonelor pietonale și a zonelor 
rezidențiale, precum și pentru iluminatul architectural. 
 
Orice soluție tehnică care are ca scop creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public 
din Municipiul București trebuie să respecte în primul rând solicitările normativelor în vigoare privind 
criteriile de performanță ale iluminatul public. 
 
Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat se poate realiza prin măsuri de continuare a 
înlocuirii corpurilor de iluminat cu sodiu și halogenură cu corpuri cu LED cât și soluții de dimming pe 
anumite străzi în intervalele de timp cu trafic redus. 
Investițiile realizate în Sistemul Public în Municipiul București se prezintă în tabelul urmator: 

La momentul anului 2017 în București iluminatul public este asigurat cu lămpi tip LED, sodiu. 
Investițiile în corpuri de iluminat în municipiul București:  

 
Tabel 38: Tipul și cantitățile de corpuri de iluminat existente în 2017 in municipiul București 

Nr. crt. Denumire UM Cantități 

1 Corp il. S 30W buc 8 

2 Corp il. S 70W buc 66.623 

3 Corp il. S 100W buc 1.799 

4 Corpii, S 150W buc 20.181 

5 Corp il. S 250W buc 20.160 

6 Corp il. S400W buc 2.900 

7 Proiector LED 10W buc 581 
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Nr. crt. Denumire UM Cantități 

8 Proiector LED 20W buc 25 

9 Proiector LED 225W buc 9 

10 Corp iluminat LED 30 W buc 1.115 

11 Corp iluminat LED 40 W buc 419 

12 Corp iluminat LED 50 W buc 231 

13 Corp iluminat LED 60 W buc 4,164 

14 Corp iluminat LED 80 W buc 851 

15 Corp iluminat LED 90 W buc 2.996 

16 Corp iluminat LED 100 W buc 255 

17 Corp iluminat LED 120 W buc 1.044 

18 Corp iluminat LED 185 W buc 713 

19 Corp iluminat LED 225 W buc 13 

20 Proiectoare ornam. IHLUX buc 47 

21 Corp il. H 70W buc 29 

22 Corp il. H 150W buc 66 

23 Corp il. H 250W buc 433 

24 Corp il. H 400W buc 546 

25 Corpii. M 125W buc 246 

26 Corp il. M 80W buc 67 

27 Total corpuri buc 125.513 

28 Prelungire simplă tip Al buc 16.315 

29 Prelungire dublă tip A2 buc 5.254        y 

30 Prelungire dublă tip A3 buc 227 

31 Prelungire cu patru brațe tip A5 buc 32 

32 Braț simplu din teava buc 14.226 

33 Prelungire tip "trafic greu" buc 47.423 

34 Prelungire tip TGZ buc 815 

35 Total prelungiri buc 84.292 

36 Stâlp metalic cu h= [5...10] m buc 7.679 

37 Stâlp metalic decorativ cu h<5 m buc 31.501 

38 Stâlp metalic cu h= 10 m buc 232 

39 Montat stâlp metalic neferos min. 8m buc 584 

40 
Montat stâlp centrifugat cu armatura 
metalica 

buc 922 

41 Stâlp metalic 6m - 8m buc 3.418 

42 Stâlp metalic 8,Im - lOm buc 1.478 

43 Stâlp metalic 4,lm - 6m buc 634 

44 Stâlp metalic 10,lm- 12m buc 434 

45 Stâlp metalic 12,lm - 14m buc 20 

46 Stâlp metalic 2m - 4m buc 284 

47 Total stâlpi buc 47.186 

48 Cablu de iluminat ACYABY 3x35+16 km 703,717 

49 Cablu de iluminat ACYABY 3x70+35 km 11,542 

50 Cablu de iluminat ACYABY 3x150+70 km 2,687 

51 Cablu de iluminat ACYABY 3x120+70 km 1,721 

52 Montat cablu subteran km 1785 

53 Montat cablu aerian km 363 

54 Cablu de iluminat TYIR 3x35 km 159,350 
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Nr. crt. Denumire UM Cantități 

55 
Cablu de iluminat TYIR. 3x50 O1A1 
3x50 

km 3,890 

56 Cablu de iluminat 3x1,5; 2x2,5 etc. km 5,844 

57 Total cabluri km 2.14738 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

6.5. INVESTIȚIILE PENTRU ASIGURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 
Plăţile efectuate de către Primaria Municipiului Bucuresti intre 2015 şi 30.09.2017 pentru asigurarea 
serviciului de iluminat public se regăsesc in tabelul următor 

Tabel 39:  Investiții efectuate de către Primăria Municipiului București între 2015 și 30.09.2017  

An 
Lucrare 

modernizare (lei) 

Consum 
energie 

electrică (lei) 

• Întreţinere- 
menţinere 

(lei) 

• Lucrări de 
optimizare 

(lei) 

• Iluminat 
festiv (lei) 

• 2015 • 20.417.415 • 36.817.488 • 48.579.405 • 734.509 •  

• 2016 • 2.044.330 • 44.350.209 • 62.466.212 •  
• 3.025.193 

• 2017-pană 
la 
30.09.2017 

• 25.468.828 •  • 52.194.328 •  
• 3.458.459 

 

Sursa: Studiul de oportunitate privind Modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al 
Municipiului București-2019 

Pentru realizarea imbunătăţirii Sistemului Public şi pentru eficientizarea consumului de energie 
electrică sunt necesare urmatoarele:  

• inlocuirea surselor de iluminat uzate şi ineflciente cu surse de iluminat noi ce luminare 
corespunzător, inclusiv prin utilizarea lămpilor performante in procesul de reabilitarea a 
instalaţiilor de iluminat;  

• inlocuirea aparatajelor defecte precum drossere. ignitere, refiectoare; 

• înlocuirea consoielor rupte. ruginite. deteriorate;  

• inlocuirea cutiilor de distribuţie in vederea asigurării condiţiilor de securitate; 

• realizarea tablourilor de automatizare aferente punctului de aprindere care să asigure 
comanda centralizată a iiuminatului din dispeceratul centrai (echipate cu automate 
programabile, routere GPRS PLC-uri, ce vor permite dezvoltări uiterioare, anaiizoare de reţea 
etc);  

• compensarea factorului de putere reactivă cu ajutorul unor baterii de compensare in vederea 
reducerii factonilui de putere reactiv, ceea ce va conduce la reducerea semniíicativă a valorii 
facturilor de energie electrică;  

• înfiinţarea unui dispecerat pentru comanda şi monitorizarea iluminatului, precum şi pentru 
centralizarea şi prelucrarea tuturor dateior; negocierea unor tarife ale energiei electrice avánd 
în vedere consumul pe durata nopţii (gol în curba de sarcină a furnizorului de energie electrică).
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7. GESTIONAREA DEȘEURILOR 

7.1. Cadrul legal și normativ. Aspecte instituționale 

În România, sectorul gestionării deșeurilor este reglementat de două categorii de acte la nivel național: 
cele care au rezultat în urma transpunerii acquis-ului comunitar (politica europeană în domeniul 
gestionării deșeurilor) și legislația aferentă serviciilor publice (legată de serviciul de salubrizare a 
localităților). Următoarele acte normative au incidență asupra gestiunii deșeurilor la nivelul 
municipiului București: 

▪ Legislația europeană în domeniul deșeurilor, transpusă la nivel național, prevede o serie de 
obligații ale unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor. De interes aici sunt și schimbările propuse odată cu adoptarea, în iunie 2018, a 
pachetului de măsuri ce au ca scop stimularea tranziției Europei către o economice circulară. 

o Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva 
Cadru a Deșeurilor) – transpusă prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (cu 
modificările și completările ulterioare) 

o Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri – a se vedea, la nivel 
național, HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentu aplicarea 
regulamentului (modificată prin HG 1435/2008 și HG 1168/2013). 

o Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor, transpusă la nivel național 
prin HG nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei 
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările 
ulterioare. 

o Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea deșeurilor – a se vedea, la nivel național, 
HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 

o Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale – Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale). 

o Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – transpusă prin Legea 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.  

▪ Legislația fondului pentru mediu (OUG nr. 196/2005), ce prevede, la nivel național, taxa de 
depozitare și contribuțiile datorate de UAT-urile ce nu îndeplinesc obiectivele anuale de 
reducere a cantităților de deșeuri depozitate. 

▪ Legislația privind serviciile de salubrizare: 
o Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
o Legea nr. 1010/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Pe lângă acest cadru legal general, la nivel național au fost elaborate documente de planificare 
strategică în domeniul gestionării deșeurilor. Pe baza Strategiei Naționale privind Gestionarea 
Deșeurilor (SNGD) 2014-2020 (aprobată prin HG nr. 870/2013) a fost aprobat în decembrie 2017 Planul 
Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) revizuit pentru perioada de planificare 2018 – 2025, ce 
cuprinde și primul Plan Național de Prevenire a Generării Deșeurilor. Conform Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, pe lângă planul la nivel național, se elaborează planuri de gestionare a 
deșeurilor la nivel județean și la nivelul municipiului București. 

Pentru municipiul București nu există o variantă actualizată a Planului de Gestionare a Deșeurilor, 
planul revizuit de gestionare a deșeurilor realizat în 2014 nefiind aprobat până în prezent. Cu toate 
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acestea, conform PNGD aprobat în decembrie 2018, în municipiul București sunt prevăzute două 
categorii de investiții majore: 

▪ Instalație de digestie anaerobă pentru biodeșeurile colectate separat (capacitate estimată – 
191.000 tone/an) – dare în operare în anul 2020. 

▪ Instalație de incinerare cu valorificare energetică (capacitate estimată de 173.000 tone/an) – 
dare în operare în anul 2024. 

Pe lângă aceste investiții, Master Planul pentru managementul integrat al deșeurilor în perioada 2017-
2046, aprobat de Consiliul General al Municipiului București în luna august 2019, propune și realizarea 
unor instalații de tratare biologică a deșeurilor, precum și implementarea unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor pentru întreg municipiul. 

În paralel cu legislația și documentele de planificare pe domeniul gestionării deșeurilor, conform Legii 
nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, autoritățile administrației publice locale 
elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea 
pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare. Au fost adoptate următoarele Hotărâri ale 
Consiliului General al Municipiului București (HCGMB). 

▪ HCGMB nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen 
mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București; 

▪ HCGMB nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciilor publice de salubrizare în municipiul București; 

▪ HCGMB nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și 
asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București, ce prevede obligația colectării 
deșeurilor menajere separat pe două componente – componenta reciclabilă (hârtie carton, 
plastic, PET, sticlă, doze de aluminiu) și componenta reziduală. 

▪ HCGMB nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor 
municipale din Municipiul București, ce are în vedere reducerea cantităților de deșeuri 
biodegradabile depozitate. 

Conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de 
salubrizare în Municipiul București (SDFSPSMB), aprobată prin HGBM nr. 82/28.04.2015, coordonarea, 
monitorizarea și controlul Serviciului Public de salubrizare în municipiul București sunt asigurate de 
către Consiliul General al Municipiului București – orice act normativ emis la nivelul primăriilor de 
sector trebuie să fie adus la cunoștință și Primăriei Municipiului București (PMB), iar aceste acte 
normative nu trebuie să fie contrare prevederilor strategiei. 

Astfel, Municipiul București este deținătorul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare depozitate 
în recipientele amplasate în municipiul București. Conform Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București, programele de salubrizare 
menajeră, stradală și serviciul de iarnă sunt aprobate de către Primăriile de sector și avizate de către 
Primăria Municipiului București, următoarele activități fiind asigurate prin serviciul public de 
salubrizare: 

- Activitatea de salubrizare stradală: întreținerea curățeniei pe căile publice de circulație, 
precum și colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor stradale. 

- Activitatea de iarnă: curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a carosabilului și trotuarului prin combaterea poleiului și a înghețului. Programele 
de deszăpezire și combatere polei (întocmite de către operatorii de salubrizare) sunt aprobate 
de Primăriile de sector, fiind apoi transmise Primăriei Municipiului București. 

- Activitatea de salubrizare menajeră: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
municipale și al deșeurilor similare (inclusiv deșeuri provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora). Primăriile 
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sectoarelor 1-6 vor întocmi bănci de date privind gestionarea tuturor deșeurilor pe 
componente produse în sectorul respectiv (pe baza informațiilor primite de la operatorii 
serviciilor de salubritate), aceste date fiind apoi raportate Direcției Utilități Publice – PMB la 
începutul fiecărei luni. 

- Managementul integrat al deșeurilor: operarea sau administrarea stațiilor de transfer pentru 
deșeurile municipale și similare, sortarea în unități de sortare, organizarea tratării mecano-
biologice, administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare, precum și 
organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor. 

Pe baza Regulamentului cadru adoptat la nivelul PMB, fiecare Primărie de Sector și-a adoptat propriul 
Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului public de salubritate. 

Tabel 40: Frecvențe minime pentru execuția activităților de salubrizare 

Activitate Operație Frecvență 

Salubrizare 
stradală 

Măturat manual 
1 trecere / zi (bulevarde, străzi principale) 
1 trecere / 2-3 zile (străzi secundare) 
2 treceri / zi (zone aglomerate) 

Măturat mecanizat 
1 trecere / zi (bulevarde, străzi principale, zone 
aglomerate) 
1 trecere / 2-3 zile (străzi secundare) 

Întreținere curățenie străzi și 
trotuare 

1 trecere / zi (bulevarde) 
3 treceri / zi (zone aglomerate) 

Răzuit rigole 
1 dată / lună (bulevarde) 
1 dată / 3 luni (străzi principale) 
1 dată / 6 luni (străzi secundare) 

Stropit 
6 treceri / 24 ore (bulevarde) 
4 treceri / 24 ore (străzi principale) 
1 trecere / 24 ore (străzi secundare) 

Spălat cu jet de apă 

2 treceri / săptămână (bulevarde) 
1 trecere / săptămână (străzi principale, zone 
aglomerate) 
1 trecere  / 2 săptămâni (străzi secundare) 
 

Activitatea de 
iarnă 

Programe de deszăpezire și 
combaterea poleiului 

Finalizare în maxim 4 ore de la încetarea 
fenomenelor meteorologice specifice 

Tratamente preventive destinate 
combaterii poleiului 

Se aplică în maxim 2 ore de la avertizarea 
meteorologică 

Încărcare, transport, descărcare, 
depozitare zăpadă 

Finalizare în maxim 8 ore de la încetarea 
fenomenelor meteorologice specifice 
 

Salubrizare 
menajeră 

Colectarea deșeurilor menajere – 
anotimpul cald (1 aprilie – 1 
octombrie) 

Zilnic din zonele centrale și de la unitățile de 
alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, 
grădinițe și creșe; 
La cel mult 2 zile din celelalte zone. 

Colectarea deșeurilor menajere – 
anotimpul rece (1 octombrie - 1 
aprilie) 

La cel mult 3 zile, din toate zonele. 

Sursa: Prelucrare după SDFSPSMB și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de 
salubrizare în Municipiul București 

Tabelul de mai sus indică frecvențele minime pentru execuția activităților de salubrizare, așa cum sunt 
ele menționate în Strategia serviciului public de salubrizare și în Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București. Pentru activitățile de 
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salubrizare stradală, se recomandă înlocuirea măturilor / periilor cu echipamente de aspirație și 
interzicerea utilizării suflantelor cu aer, în vederea reducerii poluării aerului cu particule în suspensie. 
În ceea ce privește activitățile de iarnă, se va avea în vedere, în fiecare sector, amenajarea a cel puțin 
unei locații pentru depozitarea zăpezii, ce vor fi incluse în programul de deszăpezire și combaterea 
poleiului. 

Percepția asupra curățeniei în municipiul București (și, implicit, a calității serviciilor de salubritate) este 
una negativă. Astfel, chestionarele sociologice aplicate pentru fundamentarea strategiei indică faptul 
că 56% dintre liceeni consideră că ar trebui îmbunătățită calitatea serviciilor de salubritate în 
Municipiul București (iar 46% cred că serviciile de salubritate ar trebui ameliorate în cartierul în care 
locuiesc). În chestionarul general (pentru întreaga populație), serviciile de salubrizare stradală au 
primit nota 6,50 din 10 de la respondenți, ocupând o poziție medie între aspectele evaluate de către 
respondenți, calitatea salubrizării stradale obținând nota 7,16.  

Conform strategiei serviciului de salubrizare, delegatarii serviciului și operatorii de salubrizare răspund 
de organizarea colectării deșeurilor menajere și au obligația colectării diferențiate. Astfel, până în anul 
2025, Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare 
în Municipiul București prevede obligativitatea renunțării la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor, 
precum și a realizării în interiorul cartierelor a unor ”insule” de colectare separată a deșeurilor (cu 
platforme pe care se vor amplasa containere și măsuri pentru ca accesul să se facă doar de către cei 
deserviți). 

Prin urmare, pentru realizarea serviciului de salubrizare menajeră strategia serviciului de salubrizare 
propune următoarele intervenții: 

- Implementarea unui sistem modern de colectare a deșeurilor municipale, ce va conține 
containere de suprafață, îngropate sau semi-îngropate, ce vor permite eliminarea mirosurilor 
caracteristice și a disconfortului vizual. 

- Implementarea unui sistem de colectare integrată și transport bazat pe minim 4 containere: 
deșeuri biodegradabile, deșeuri de hârtie-carton, deșeuri mase plastice și deșeuri de sticlă / 
metal. 

Tabel 41: Tarife aplicate persoanelor fizice sau juridice în municipiul București în anul 2018 

Sector  Tarif lunar persoane fizice 
Tarif lunar agenți economici și 

instituții publice 

Sectorul 1 Nu se aplică tarife pentru populație 80,77 lei / mc (fără TVA) 

Sectorul 2 8,46 lei / persoană (inclusiv TVA) 60 lei / mc (fără TVA) 

Sectorul 3 Nu se aplică tarife pentru populație 
5-16 EUR / mp (funcție de 
cantitatea colectată) 

Sectorul 4 

6,0 lei / persoană– persoane cu venituri sub 2.000 RON / 
lună 
9,6 lei / persoană – persoane cu venituri peste 2.000 RON / 
lună 

80 lei / mc 
40 lei / mc pentru firmele nou 
înființate 

Sectorul 5 8,46 lei / persoană / lună (inclusiv TVA) 
Tarife separate funcție de 
agentul economic care 
prestează serviciul 

Sectorul 6 8,46 lei / persoană / lună (inclusiv TVA) 7 EUR / mc 

 

Sursa: Master Planul pentru managementul integrat al deșeurilor (Ramboll, 2018) 

Nivelul tarifului aplicat persoanelor fizice sau juridice de către delegatarul serviciului de salubrizare 
menajeră trebuie să fie transmis către Primăria Municipiului București pentru a putea fi corelat cu 
costurile generate de sistemele și tehnologiile aplicate pentru tratarea, neutralizarea și eliminarea 
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controlată a deșeurilor. În acest sens, operatorii serviciului de salubrizare încheie contracte de 
delegare a gestiunii cu administrațiile locale (Primăriile de sector), documentația fiind apoi depusă la 
Primăria Municipiului București pentru obținerea Autorizației de lucru. Delegatarii serviciului stabilesc 
măsurile de sancționare contravențională a generatorilor de deșeuri, precum și condițiile de aplicare 
a acestora. 

Tabelul de mai sus prezintă situația tarifelor din municipiul București pentru diferite categorii de 
consumatori. Lipsa tarifelor sau taxelor pentru populație în sectoarele 1 și 3 nu respectă principiul 
european „poluatorul plătește”, făcând astfel imposibilă aplicarea instrumentului „plătești pentru cât 
arunci” (PAYT – Pay As You Throw). Se remarcă diferențele mari existente în ceea ce privește taxarea 
agenților economici și a instituțiilor publice – de la 80 lei fără TVA / mc în Sectorul 1 la doar 7 EUR / 
mc în sectorul 6. Principala disfuncție este reprezentată de lipsa de transparență privind nivelul 
tarifelor aplicabile, în special pentru partea de colectare, existând riscul ca aceste tarife să nu poată 
asigura o dezvoltare durabilă pe termen lung a sistemelor de management integrat al deșeurilor. 

Prin urmare, conform legislației în vigoare și a documentelor de planificare consultate, Consiliul 
General al Municipiului București asigură implementarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor 
asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană, coordonând activitatea consiliilor 
locale ale primăriilor de sector și elaborând strategia serviciului public de salubrizare. De asemenea, 
CGMB are competențe exclusive privind organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale 
și energetice a deșeurilor, privind organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a 
deșeurilor similare și privind administrarea depozitelor de deșeuri și / sau a instalațiilor de eliminare. 
Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt tot competența exclusivă a CGBM. 

De cealaltă parte, consiliile locale ale primăriilor de sector răspund de prestarea activității de colectare 
separată și transport separat al deșeurilor municipale (inclusiv deșeurile voluminoase și deșeurile 
periculoase) și a deșeurilor din construcții, precum și de activitatea de sortare a deșeurilor municipale. 
Prin urmare, este responsabilitatea fiecărei primării să determine modul în care va fi organizată 
colectarea selectivă a deșeurilor pe teritoriul sectorului respectiv. De asemenea, consiliile locale ale 
primăriilor de sector au competențe exclusive în activitățile de salubrizare stradală, respectiv în 
activitățile de iarnă.  

Analiza contractelor încheiate de către operatori pentru achiziția serviciilor de salubritate în sectoarele 
capitalei relevă faptul că responsabilitățile pentru care se deleagă serviciile sunt similare: colectarea 
și transportul deșeurilor menajere (cu mențiuni privind necesitatea colectării deșeurilor reciclabile), 
dotarea clienților cu pubele, curățarea căilor publice, deszăpezirea și combaterea poleiului. Pentru 
deșeurile din parcuri și grădini, gestiunea este realizată de către ALPAB, respectiv de către 
Administrațiile Domeniului Public din cadrul primăriilor de sector. 

Gestiunea deșeurilor din municipiul București este strâns legată de gestiunea deșeurilor din județul 
Ilfov. De altfel, după cum se va vedea în capitolul următor, majoritatea componentelor sistemului de 
gestionare a deșeurilor ce deservesc municipiul București sunt localizate pe teritoriul administrativ al 
județului Ilfov. În acest sens, ar fi nevoie de o planificare integrată pe domeniul deșeurilor (plecând de 
la Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor, realizat în perioada 2007-2013), care să țină cont de 
nevoile ambelor entități administrative. În anul 2019 a existat o intenție de constituire a unei Asociații 
de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov pentru gestionarea deșeurilor, însă această intenție nu 
s-a concretizat până în prezent. În plus, județul Ilfov și-a elaborat și aprobat (în martie 2020) propriul 
Plan Județean de Gestiune a Deșeurilor.  
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7.2. Componentele sistemului de gestionare a deșeurilor municipale 

Deșeurile municipale din București sunt depozitate în trei depozite ecologice, din care două amplasate 
în județul Ilfov (Glina – cu autorizație integrată de mediu expirată din anul 2017 și Vidra – autorizat cu 
viză anuală în 2018) și unul în municipiul București – depozitul IRIDEX, situat în sectorul 1 al Capitalei, 
pe drumul Rudeni – Chitila. Conform datelor de la APM Ilfov, depozitul de la Glina are 32% din 
capacitatea de 26 milioane mc acoperită, în timp ce depozitul de la Vidra are 61% din capacitatea de 
11,5 milioane mc acoperită. 

Depozitul IRIDEX are o capacitate de 4.500.000 mc, fiind funcțional din anul 2001 și având în prezent 
o autorizație integrată de mediu eliberată în februarie 2018 (conform datelor primite de la Agenția 
pentru Protecția Mediului București). La 31 decembrie 2016, depozitul mai avea o capacitate 
disponibilă de 1.229.000 mc (conform Master Plan privind sistemul integrat de gestiune a deșeurilor 
în Municipiul București – Ramboll, 2018). Depozitul a fost construit în asociere cu Primăria Municipiului 
București, iar operatorii de salubrizare cărora le-a fost delegat serviciul de salubrizare de pe raza 
municipiului București au obligația de a asigura transportul cantității medii de 225.000 tone / an de 
deșeuri menajere și deșeuri stradale. 

Depozitul din satul Sinești, comuna Vidra (administrat de SC ECO SUD SA) a fost de asemenea construit 
în asociere cu Primăria Municipiului București și dat în exploatare în anul 2001. Și în acest caz, 
operatorii de salubrizare au obligația de a asigura transportul cantității medii de 225.000 tone / an de 
deșeuri menajere și deșeuri stradale. În cazul în care cantitatea anuală de deșeuri depășește 450.000 
tone, cantitatea suplimentară poate fi depozitată și la un alt depozit ecologic ce îndeplinește cerințele 
legale în vigoare.  

Mai multe autorități și grupuri civice au reclamat în ultimii ani probleme grave cu privire la 
funcționarea celor 3 depozite de deșeuri sus-menționate. Aceștia invocă faptul că, deși au autorizație 
integrată de mediu până în anul 2028, depozitele din Sectorul 1 și Vidra au depășit de mult timp 
capacitatea proiectată, În luna martie 2020, Garda Națională de Mediu a făcut un control la cele două 
depozite, în urma cărora aceste informații s-au infirmat, dar s-au constatat alte deficiențe, mai ales 
legate de faptul că suprafețele deschise ale celulelor sunt prea extinse, ceea ce generează poluare 
olfactivă, deșeurile sunt stocate temporar în afara zonelor autorizate, stațiile de sortare funcționează 
la capacitate foarte redusă, aleile de acces sunt nestropite și generează canități mari de pulberi în 
atmosferă etc. În cazul depozitului de la Glina, cu activitate de depozitare sistată din anul 2018, 
problemele sunt mai grave, reautorizarea acestuia fiind aproape imposibil de realizat în condițiile în 
care distanța minimă legală de 1000 m față de locuințe nu este respectată.  

În anul 2020 (lunile martie, respectiv iulie), contractele încheiate cu PMB pentru depozitarea 
deșeurilor la depozitele din Sectorul 1 (Iridex) și Vidra (Eco Sud) vor expira, urmând ca 
responsabilitatea încheierii de contracte cu depozitele să fie transferată la primăriile de sector, către 
care a fost delegată activitatea de salubrizare încă din anul 2001.   
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Tabel 42: Stații de sortare care sortează deșeuri din Municipiul București 

Nr. crt. Operator Localizare Capacitate 

1 SC URBAN RÂMNICU VÂLCEA SA 
Cartierul Militari – Str. Preciziei, 
sector 6 

150.000 tone / an 

2 SC SUPERCOM SA Strada Gherghiței, sector 2 120.000 tone / an 

3 
SC IRIDEX GROUP IMPORT-
EXPORT SRL 

Strada Drumul Poiana Trestiei, 
sector 1 

90.000 tone / an 

4 SC 3R GREEN SRL Oraș Chitila, cartier Rudeni 90.000 tone / an 

5 SC ROSAL GRUP SA Șos. de Centură, oraș Pantelimon 55.000 tone / an 

6 SC ROMWASTE SOLUTIONS SRL Comuna Dragomirești-Vale 316.000 tone / an 

7 SC ECOREC SA 
Oraș Popești-Leordeni - Depozitul 
de deșeuri Glina 

46.000 tone / an 

8 SC ECO SUD SA 
Comuna Vidra – depozitul de 
deșeuri 

100.000 tone / an 

 

Sursa: Prelucrare proprie după datele din Strategia serviciului de salubrizare, datele furnizate de către APM 
București și datele din Maste Plan 

Conform datelor din Master Plan, tratarea deșeurilor municipale din București se face în următoarele 
instalații (pe lângă cele 3 depozite de deșeuri): 

▪ 7 stații de sortare pentru deșeuri colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate separat, 
cu o capacitate totală de circa 871.000 tone / an (8 stații cu cea de la depozitul Vidra – vezi 
tabelul de mai sus). 
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Figura 58: Sistemul de gestiune a deșeurilor – municipiul București 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

▪ două stații de compostare, cu o capacitate totală de 2.400 tone / an: operatorii sunt ALPAB 
(Sector 5 – deși este declarată ca fiind stație de compostare, nu are decât un tocător de crengi 
cu capacitate maximă de 60 tone/zi, lipsind instalațiile de tratare biologică) și SC 3R GREEN 
SRL (compostare deșeuri verzi – 2.400 tone / an). 



134 
 

▪ o instalație de tratare biologică, cu capacitatea de 40.600 tone / an (SC IRIDEX GROUP IMPORT 
EXPORT SRL). 

Dintre toate instalațiile menționate mai sus, doar 2 operatori mai aveau la începutul anului 2020 
contracte încheiate cu PMB: depozitele conforme operate de SC IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT SA, 
respectiv de SC ECOSUD SA. Operatorii stațiilor de sortare și a instalațiilor de compostare nu au 
încheiat contracte cu sectoarele, respectiv cu municipiul București. De asemenea, capacitatea totală 
utilizată a stațiilor de sortare a fost de circa 300.000 tone (doar 37 % din capacitatea totală, conform 
Master Plan). În plus, cele două contracte vor expira în cursul anului 2020, așa ca decizia de a continua 
utilizarea utilizarea acestora (sau a altora) va aparține celor 6 primării de sector.  

Următoarele componente ale sistemului de gestiune a deșeurilor se află pe teritoriul administrativ al 
municipiului București (conform datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului București): 

▪ Stația de sortare operată de SC URBAN SA, localizată în Sectorul 6 al capitalei (Strada Preciziei 
– platforma industrială) – capacitate 150.000 tone/an, realizată în 2009. Stația funcționa inițial 
doar cu sortare manuală, însă din 2017 aceasta se face automatizat. 

▪ Stația de sortare operată de SC SUPERCOM SA, localizată în Sectorul 2 (Strada Gherghiței), cu 
o capacitate (funcțională) de 7.120 tone/an, realizată în 2011. 

▪ La depozitul de deșeuri IRIDEX, pe lângă stația de sortare și de tratare mecanică a deșeurilor 
din construcții și demolări (aflată pe teritoriul administrativ al orașului Chitila), se află 
instalația de tratare biologică cu o capacitate de 40.000 tone/an. 

Recent, Primăria Sectorului 3 a demarat construcția unei stații proprii de sortare în satul Cățelu, lucrare 
care a fost însă sistată de Garda Națională de Mediu până la obținerea autorizației de mediu. Și 
Sectorul 2 are în vedere dezvoltarea unei stații de pre-sortare, sortare, tratare mecano-biologică-
termică și valorificare a deșeurilor în PPP, cu o capacitate de circa 150.000 tone/an. Viitorul acestui 
parteneriat este însă incert.  

În municipiul București, serviciile de salubritate sunt gestionate, pe fiecare sector, de către următorii 
operatori, gradul de conectare la serviciile de salubritate fiind de 100%: 

Tabel 43: Operatori de salubritate ce au încheiat contracte cu primăriile de sector din Municipiul București 

Sector al Municipiului 
București 

Nume operator 

Sectorul 1 SC Compania ROMPREST SERVICE SA 

Sectorul 2 SC SUPERCOM SA 

Sectorul 3 
SC ROSAL GRUP SA până în 2018, apoi serviciul propriu al Primăriei – Direcția 
Generală de Salubritate Sector 3 

Sectorul 4 SC ROSAL GRUP SA 

Sectorul 5 
SC Amenajare Ediltiară și Salubrizare SA, aflată în subordinea CL Sector 5 
(conform HCL nr. 121/2019) 

Sectorul 6 SC URBAN SA 

Sursa: Prelucrare proprie 

7.3. Deșeuri municipale. Colectarea selectivă 

Conform datelor prezentate în Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor 
la nivelul Municipiului București (Ramboll, 2018), în anul 2016 în municipiul București au fost generate 
peste un milion de tone de deșeuri municipale – circa 20% din cantitatea totală de deșeuri generată 
la nivel național. Raportul anual privind starea mediului elaborat de APM București indică pentru anul 
2017 o cantitate de deșeuri colectate de operatorii de profil și de serviciile specializate ale primăriilor 
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de 914.538 de tone (479.539 tone deșeuri generate de populație, 271.121 tone deșeuri similare, 
163.848 deșeuri din servicii publice). Astfel, indicatorul de generare a deșeurilor municipale a fost de 
500 kg / locuitor / an, peste media UE care este de 476 kg / locuitor / an. Indicatorul de generare a 
deșeurilor menajere este de circa 1,05 kg / locuitor / zi, semnificativ mai ridicat decât indicatorul mediu 
la nivel național pentru mediul urban (0,66 kg / locuitori / zi). 

Deșeurile colectate de către municipalitate cuprind deșeurile menajere (698.466 tone în 2017 – 76%), 
deșeurile din servicii municipale (163.848 tone în 2017 – 18%) și deșeurile din construcții și demolări 
(52.224 tone în 2017 – 6%).Compoziția deșeurilor menajere și similare ilustrează faptul că cea mai 
mare pondere (54%) este reprezentată de deșeurile biodegradabile – deșeuri generate de operatorii 
economici, rezultate de la prepararea hranei și alimente expirate. Se remarcă, astfel, posibilitatea de 
a valorifica aceste deșeuri în stațiile de compostare sau pentru producția de biogaz în instalații de 
digestie anaerobă. Acest fapt ar ajuta la îndeplinirea țintei de reducere a cantității de deșeuri 
biodegradabile depozitate cu 65% (țintă asumată la nivel național pentru anul 2017, conform 
transpunerii în legislația românească a Directivelor Uniunii Europene în domeniu). 

Figura 59: Compoziția deșeurilor menajere (și similare) - 2017 

 

Sursa: Raport privind starea mediului în anul 2017, APM București 

Evoluția cantității de deșeuri municipale generate în municipiul București (figura de mai jos) indică 
faptul că, anual, cantitatea de deșeuri se situează, conform datelor PMB, în jurul valorii de 700.000 
tone/an. Se remarcă, pentru anul 2016, creșterea cu aproape 70 % (5.000 tone) a cantității de deșeuri 
colectate din grădini și parcuri (comparativ cu anul 2016), posibil a fi valorificată în urma colectării 
separate a deșeurilor verzi. Cu toate acestea, în anul 2016 cantitatea de deșeuri din parcuri și grădini 
compostată a fost de doar 1.100 tone. 

Figura 60: Evoluția cantității de deșeuri municipale generate în municipiul București în perioada 2012-2016 
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Sursa: Date Primăria Municipiului București, preluate din Master Plan (Ramboll, 2018) 

Conform Master Planului de deșeuri, colectarea deșeurilor menajere în municipiul București se 
realizează în puncte de colectare doar pentru zonele cu blocuri cu regim de înălțime mic, fiind 
identificate cel puțin 3.200 puncte de colectare a deșeurilor reziduale, supraterane (date furnizate 
doar pentru sectoarele 1, 3 și 5), la care se adaugă 206 puncte de colectare subterane în Sectorul 3. În 
zonele cu locuințe individuale și blocuri cu regim mare de înălțime, sistemul implementat este ”din 
ușă în ușă”. 

Tot la infrastructura de colectare se poate discuta despre modul în care se realizează, în prezent, 
colectarea separată a deșeurilor. Astfel, conform Master Planului, situație pe sectoare este 
următoarea: 

- Sectorul 1: 313 puncte supraterane cu containere de 2,5 mc și de 1,1 mc. În anul 2018, 
Consiliul Local a aprobat construcția a 1.973 de puncte de colectare subterane la blocuri și a 
20.000 de mini-stații de compost pentru proprietarii de case.  

- Sectorul 2: 31 puncte supraterane cu containere tip igloo de 2,5 mc. 
- Sectorul 3: 206 puncte subterane cu containere de 1,1 mc și 14 puncte supraterane cu 

containere de tip clopot (2,5 mc). În 2018, a inițiat un nou proiect de amenajare a unor 
containere subterane, initial pentru 150 de locații, extinse ulterior la 250 de puncte, cu o 
capacitate mărită (10 mc).  

- Sectorul 4: Lipsă date în Master Plan. Strategia serviciului public de salubrizare (2015) 
menționa 26 puncte cu 78 containere de tip clopot de 1,2 mc, plus distribuirea de containere 
la asociații de proprietari, agenți economici și instituții, unități școlare. 

- Sectorul 5: 27 puncte cu 61 containere de 2,5 mc. 
- Sectorul 6: 88 puncte cu 248 containere de tip igloo. 

Se remarcă situația neechilibrată în ceea ce privește infrastructura de colectare separată în sectoarele 
din municipiul București, în special în sectoarele 2 și 5 unde numărul de puncte de colectare este foarte 
redus comparativ cu suprafața și populația. În general, infrastructura este în prezent slab dezvoltată 
și puțin utilizată de către generatorii de deșeuri (rezidenți). 

Prin urmare, cea mai mare parte a deșeurilor este încă colectată în amestec (doar 27.000 tone deșeuri 
reciclabile colectate separat în 2016). În ceea ce privește tratarea deșeurilor municipale, în anul 2017 
circa 23% din deșeuri au fost reciclate (117.821 de tone de materiale reciclabile sortate, 21.402 de 
tone compostate, 32.396 de tone co-incinerare în fabrici de ciment, iar 37.759 valorificate în alte 
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moduri), în timp ce circa 77% (peste 701.000 tone) au fost depozitate (conform raportului APM). 
Ținând cont de cantitatea mare de deșeuri generată de municipiul București și de rata redusă de 
reciclare / valorificare energetică a deșeurilor în restul țării, rezultă faptul că 60% din cantitatea totală 
de deșeuri reciclate și 80% din cantitatea totală de deșeuri valorificate energetic la nivel național au 
fost generate pe teritoriul Capitalei.  

Figura 61: Cantitatea de deșeuri municipale (tone) colectate selectiv, reciclate și biodegradabile depozitate 
la nivelul Bucureștiului, în perioada 2013-2017 

 

Sursa: APM. Raportul anual privind starea mediului, 2018 

În pofida creșterii de peste 5 ori a cantității de deșeuri colectate selectiv, respectiv de peste 3 ori a 
cantității de deșeuri reciclate, municipiul București nu atinge în prezent obiectivele stabilite prin 
Directiva-cadru privind deșeurile, care impune pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea a cel puțin 
50% dintre deșeurile municipale reciclabile (hârtie, metal, sticlă, plastic) până în 2020, precum și 
pregătirea pentru reutilizare și reciclare a cel puțin 70% din deșeurile din construcții și desființări.  

Cea mai mare parte a deșeurilor este în prezent depozitată în două depozite de deșeuri situate în zona 
municipiului București, a căror capacitate este limitată și în curs de epuizare. PMB plătește, de circa 4 
ani, o taxă de 50 lei/tona de deșeu depozitat peste limita impusă de CE,   În acest context, fără 
întreprinderea unor măsuri de reducere rapidă a cantității de deșeuri depozitată, primăriile de sector 
vor fi nevoite să apeleze la alte depozite din țară și, evident, să suporte costurile suplimentare cu 
transportul unei cantități foarte mari de deșeuri colectate zilnic.  

Datele furnizate de către APM București indică faptul că pe teritoriul municipiului există 629 de 
societăți care au primit autorizație de mediu pentru colectarea deșeurilor. Cea mai mare parte 
colectează deșeuri de echipamente electrice și electronice și au o capacitate mică. Cu toate acestea, 
pe teritoriul municipiului există și operatori economici mai mari ce se ocupă cu reciclarea și 
valorificarea deșeurilor – de exemplu, pentru reciclarea deșeurilor de sticlă principalii operatori 
economici sunt SC STIROM SA (35.000 tone/an) și SC TC ROM GLASS SRL (12.000 tone/an, cu 
posibilități de extindere la 24.000 tone/an). Deși există potențial pentru o reciclare și valorificare mai 
ridicată a deșeurilor menajare, principala piedică o reprezintă lipsa implementării unui sistem eficient 
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de colectare selectivă a deșeurilor, coroborată cu lipsa sancțiunilor în cazul nerespectării legislației în 
domeniu de către generatorii de deșeuri. 

Una dintre întrebările chestionarului sociologice aplicat pentru fundamentarea strategiei s-a referit la 
sistemele de colectare selectivă a deșeurilor de pe teritoriul municipiului București. Astfel, 44,6% 
dintre respondenții la chestionar afirmă că au acces la un astfel de sistem, însă doar 35,2 % spun că și 
utilizează această infrastructură. Un aspect pozitiv este disponibilitatea ridicată a respondenților de a 
colecta selectiv deșeurile menajere în saci sau recipiente diferite – 75,7 % declară că ar colecta cu 
siguranță, iar 58,9 % afirmă că ar valorifica cu siguranță deșeurile menajere selectate diferențiat. 

Luând în calcul prognoze demografice și economice, Master Planul pentru sistemul integrat de 
management al deșeurilor din Municipiul București prezintă proiecții ale cantității de deșeuri generate 
până în anul 2046. Scenariul mediu prevede o ușoară creștere a cantității totale de deșeuri municipale 
până în anul 2020 (de la 1.040.900 tone în 2017, la 1.048.100 tone în 2020), urmată însă de o scădere 
de circa 10 % până în 2025 (922.100 tone) și de aproape 20 % până în 2046 (până la 836.100 tone). 
Această proiecție se traduce printr-o scădere a indicatorului de generare a deșeurilor menajere de la 
0,91 kg  per locuitor în 2017 la 0,82 kg / locuitor în 2046. 

În lumina celor prezentate mai sus, Master Planul pentru orizontul 2046 propune implementarea unui 
sistem integrat de management al deșeurilor în Capitală, ale cărui principale componente sunt:  

- un incinerator de deșeuri cu valorificare energetică -  cu o capacitate de circa 235.000 de tone și cu 
termen de realizare anul 2023. Inițial, PMB a dorit construcția acestuia în vecinătatea CET Progresul 
din Sectorul 4 (preferat în detrimentul bazei RATB Titan și a CET Sud), variantă la care s-a renunțat 
ulterior din cauza nemulțumirilor exprimate de cetățeni. În acest moment, PMB se află în procedura 
de achiziție a unui teren privat pentru realizarea investiției, însă rămâne problema finanțării lucrărilor 
estimate la circa 150 mil. Euro, în contextul în care CE nu mai finanțează din anul 2019 astfel de 
facilități; 

- extinderea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile și a celor biodegrabile – din 
deșeuri menajere, similare și din piețe; 

- construcția unei instalații de digestie anaerobă; 

- construcția unei instalații de tratare biologică a deșeurilor rezultate de la stațiile de sortare deșeuri 
colectate în amestec; 

- extinderea capacităților de depozitare.  

7.4. Alte categorii de deșeuri 

În 2017, în municipiul București au fost colectate 52.224 tone reprezentând deșeuri din construcții sau 
demolări (5,72 % din cantitatea deșeurilor colectate în Capitală). Principala disfuncție, în acest caz, 
este lipsa unei instalații de tratare a deșeurilor din construcții și demolări pe teritoriul regiunii 
București-Ilfov. 

În Municipiul București, cantitatea de deșeuri nepericuloase generate de principalele activități 
economice a fost de 261.539 de tone în anul 2017, din care 98.593 de tone generate de către industria 
prelucrătoare, 5.055 de tone generate de sectorul energiei (energie termică, electrică, gaze), 5.406 
tone de cel al serviciilor de apă-canalizare, iar 152.485 de tone de alte activități economice. Cantitatea 
de deșeuri periculoase generate în același an a fost de 2.924 de tone, activitățile economice 
responsabile fiind: fabricarea substanțelor și produselor chimice (75 tone), industria metalurgică (100 
tone), industria de mașini și echipamente (31 tone), industria mijloacelor de transport (184 tone), alte 
activități (2.534 tone) – conform Raportului privind starea mediului al APM București. Dacă agenții 
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economici sunt responsabili direct de gestiunea deșeurilor periculoase generate, în prezent în 
municipiul București nu există implementat un sistem de colectare separată a deșeurilor periculoase 
menajere. 

În ceea ce privește gestiunea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), se remarcă 
faptul că indicele de colectare al acestora în municipiul București nu atinge ținta prevăzută de legislația 
națională de 4 kg / locuitor / an – în anul 2017, au fost colectate doar 2.997,32 tone, ceea ce înseamnă 
un indice de colectare de doar 1,64 kg / locuitor / an. 

Un alt flux special de deșeuri îl reprezintă vehiculele scoase din uz (VSU). În perioada 2012 – 2017, 
numărul anual de VSU colectate și tratate de către societățile autorizate, pe raza Municipiului 
București, s-a situat în jurul valorii de 4.000 unități, cu un minim de 2.756 unități de VSU în anul 2017 
– o scădere semnificativă față de numărul VSU tratate la demararea programului ”Rabla”: anii 2010 
(18.628) și 2011 – conform datelor APM. 

Figura 62: Evoluția colectării și tratării DEEE la nivelul municipiului București (2009-2017) 

  

Sursa: APM București 
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8. CONCLUZII, PROBLEME ȘI TENDINȚE 

Probleme și nevoi identificate Propuneri 

Infrastructura și serviciile de alimentare cu apă potabilă 

Deși în zona municipiului București există cel mai 
mare zăcământ de apă potabilă din țară, în prezent 
fronturile subterane de captare sunt trecute în 
conservare din cauza unor probleme privind calitatea 
apei. 

Identificarea, evaluarea și monitorizarea sau 
închiderea puțurilor ce prelevă apă din stratele de 
Frătești, existente pe teritoriul municipiului 
București, în vederea evitării contaminării apelor 
subterane. 

În prezent, alimentarea cu apă a municipiului 
București se face doar din surse de suprafață, 
vulnerabile la poluare. 

Dezvoltarea unui sistem de valorificare a sursei 
strategice de apă subterană, care să fie activat în caz 
de forță majoră (exemplu: o poluare majoră pe 
apele de suprafață). 

Realizarea unei stații de alertă în caz de poluare în 
amonte de stația de tratare Arcuda. 

Prizele de captare Crivina (râul Argeș) și Brezoaele 
(râul Dâmbovița) au nevoie de reabilitare. 

Reabilitarea sistemului de stavile la priza de captare 
Brezoaele și continuarea programului de reabilitare 
în cazul prizei de captare Crivina. 

Extinderea construcțiilor în zona lagunei în care se 
descarcă nămolul de la stația de tratare Roșu. 

Modernizarea sistemului de separare a nămolului la 
stația de tratare Roșu. 

Eficiența scăzută a sistemului de alimentare cu apă 
industrială, ce funcționează la circa 20 % din 
capacitate. 

Utilizarea rețelei de alimentare cu apă industrială 
pentru deservirea zonei de sud-est (inclusiv 
localitățile limitrofe: Popești-Leordeni, Jilava). 

Stațiile de pompare orășenești existente sunt 
localizate doar în zona de nord, vest și sud a 
municipiului București. În zona de est, consumatorii 
sunt deserviți doar de stații de repompare. 

Realizarea unei noi stații de pompare în zona de est 
a municipiului. 

Aproximativ 34 % din rețeaua de distribuție a apei 
potabile este alcătuită din conducte de peste 50 de 
ani vechime, ce ar trebui să intre într-un program de 
reabilitare. De altfel, circa 54 % din avariile 
înregistrate în perioada 2015-2017 s-au înregistrat pe 
conductele de distribuție din fontă. 

Redimensionarea / înlocuirea conductelor de fontă 
mai vechi de 50 de ani (526 km) ce sunt localizate, 
preponderent, în zona centrală și nordică a 
municipiului. 

Circa 80 % din avariile pe artere (conductele de 
transport apă potabilă) se produc pe conductele de 
oțel. 

Redimensionarea arterelor de transport apă 
potabilă din oțel, localizate în zona Inelului 1, 
Bulevardul Unirii, Splaiul Unirii, Calea 13 
Septembrie, cartierul Vitan, B-dul Pache 
Protopopescu, Șos. Iancului, Calea Griviței). 

Există încă zone în municipiul București nedeservite 
de rețeaua de alimentare cu apă: în sectorul 1 
(cartierul Henri Coandă, Giulești-Sârbi), în sectorul 3 
(zonele Luncilor și Gurilor), în sectorul 4 (zona 
Progresul), în sectorul 5 (Prelungirea Ghencea) și în 
sectorul 6 (Militari – Roșu). 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele 
aflate la limita administrativă a municipiului, 
precum și în zonele Gurilor, Luncilor, Dealurilor, 
Ghigideni. 



141 
 

Probleme și nevoi identificate Propuneri 

Există încă conducte de azbociment (66 km) în zona 
zona Șos. Chitilei – Bucureștii Noi, dar și în porțiuni 
din cartierele Titan, Berceni sau Militari 

Înlocuirea conductelor din azbociment rămase încă 
în rețeaua de alimentare cu apă a municipiului 
București. 

Se înregistrează valori mari ale vârstei apei, de peste 
12 ore în zone precum Bulevardul Theodor Pallady, 
Apărătorii Patriei sau Timpuri Noi. Cea mai afectată 
zonă este zona de est, întrucât se află cel mai departe 
de punctele în care se realizează clorinarea apei. 

Realizarea unei stații de clorinare în cadrul noii stații 
de pompare propuse în zona de est a municipiului 
București. 

 

Studierea unor metode de tratare a apei în cadrul 
rezervoarelor de înmagazinare. 

Numărul instalațiilor de apă (fântâni, țâșnitori, 
cișmele) în spațiul public este unul redus – doar 115. 

Extinderea instalațiilor de apă pe întreg teritoriul 
municipiului București, pentru sporirea confortului 
termic în sezonul estival și pentru asigurarea unui 
acces facil la apă potabilă în spațiul public. 

Percepția negativă a populației Bucureștiului cu 
privire la calitatea apei potabile. 

Realizarea unor campanii extinse de informare cu 
privire la calitatea apei potabile din sistem. 

Infrastructura și serviciile de canalizare și de epurare a apelor uzate 

Viteza mică de scurgere (sub 0,7 m/s) nu asigură 
viteza minimă de auto-curățare, pe vreme uscată, 
pentru toate colectoarele. 

Identificarea unor soluții pentru spălarea hidraulică 
periodică a colectoarelor. 

Rețeaua de canalizare (inclusiv dimensiunea Casetei 
de Ape Uzate) este dimensionată în anii 1980, pentru 
un grad mai redus de impermeabilizare și o 
intensitate mai scăzută a precipitațiilor decât în 
prezent. 

Adaptarea sistemului de canalizare la o frecvență de 
calcul, în cazul ploilor, de 1:10. 

Doar 2 din cele 68 de stații de pompare a apelor uzate 
au sursă dublă de alimentare cu energie electrică. 

Asigurarea unor surse alternative de alimentare 
pentru toate SPAU-urile. 

Aproape 93 % din rețeaua de canalizare a nivelul 
municipiului București funcționează în regim unitar. 
În contextul creșterii gradului de impermeabilizare și 
al accentuării fenomenelor extreme (ploi torențiale), 
acest fapt pune probleme importante în funcționarea 
rețelei și al sistemelor de epurare. 

Realizarea unui sistem integrat la nivel municipal 
pentru gestiunea apelor pluviale: 

- Extinderea rețelei de colectare separată a 
apelor pluviale, cu direcționarea acestora 
direct către emisari după pre-epurare 
acolo unde acest lucru este posibil (de 
exemplu, de-a lungul văii Colentinei). 

- Construirea de bazine de retenție și 
amenajarea unor zone verzi pentru a 
permite stocarea apelor pluviale. 

 

Frecvența inundării elementelor de infrastructură 
subterană, în cazul precipitațiilor abundente. 

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor de 
evacuare ape uzate pluviale din pasajele subterane 
Mărășești, Lujerului, Jiului, Victoriei și Unirii 
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Probleme și nevoi identificate Propuneri 

Peste 50 % din rețeaua de canalizare are o stare de 
degradare avansată, fiind necesare intervenții 
frecvente pentru remedierea problemelor locale. 

Reabilitarea a 100 km de colectoare mari de 
canalizare, ce necesită reabilitare. 

 

Redimensionarea rețelei de canalizare în zonele 
Cotroceni, Regina Maria, Tineretului, zona străzii 
Slobozia. 

Existența zonelor nedeservite de rețeaua de 
canalizare: zona din sectorul 3 aflată la nord și sud de 
B-dul Theodor Pallady (zona Gurilor și a Luncilor), dar 
și în zona de nord și în cartierele Henri Coandă, 
Giulești-Sârbi sau în zona Prelungirea Ghencea 

Extinderea rețelei de canalizare în zonele aflate la 
limita administrativă a municipiului, precum și în 
zonele Luncilor, Gurilor, Dealurilor, Giulești-Sârbi 
sau Lacul Morii. 

Un debit mediu de apă uzată de circa 3 mc/s (circa 
40 %) trece doar prin treapta primară de epurare, 
generând probleme importante privind calitatea apei 
râului Dâmbovița în aval de SEAU Glina. 

Finalizarea fazei a II-a a proiectului Stației de 
Epurare Ape Uzate Glina, ce prevede extinderea 
capacității la 2.500.000 l.e. și posibilitatea epurării 
biologice a unui volum de apă uzată de 8,3 mc/s. 

Energia electrică 

Dezvoltarea economică a orașului București a condus 
la o creștere a consumului de energie electrică mai 
ridicată decât media pe țară, depășind 1500 MW la 
vârful de sarcină în iarna 2017 – 2018. Aceasta 
reprezintă  aproximativ 65% din capacitatea de 
injecție din rețeaua electrică de transport în rețeaua 
electrică de distribuție la nivelul orașului București și 
conduce la atingerea valorii limită a capacității de 
injecție pe fiecare dintre zonele electroenergetice de 
alimentare din interiorul municipiului București, 
rețeaua funcționând debuclat. În viitor se 
prognozează că la nivelul orașului București 
consumul de energie electrică va crește în special în 
sectorul rezidențial 

Pe termen scurt, flexibilizarea stației 220/110 kV 
Fundeni pentru creșterea siguranței în alimentare a 
consumatorilor din zona de Nord - Est a 
Bucureștiului și instalarea unui nou AT 220/110 kV 
200 MVA, instalarea unui nou transformator 
400/110 kV 250 MVA în Stația București Sud. 

 

Pe termen mediu, în zona București (Grozăvești) ar 
fi oportună realizarea unei stații 400/110 kV în zona 
centrală, racordată prin două linii electrice 
subterane de 400 kV cu stația Domnești, respectiv 
București Sud 

 

Pe termen lung, considerând creșterea continuă a 
consumului, suplimentar ar fi necesară realizarea 
unor noi stații electrice de 400 kV sau de 220 kV și 
construirea unei linii electrice aeriene/subterane de 
400 kV de la stația electrică de transport București 
Sud la stația electrică Domnești, inclusiv cu 
realizarea unei stații noi de transport 400/110 kV în 
zona de nord-est a Municipiului București, într-una 
din localitățile Otopeni, Tunari, Voluntari, racordată 
prin LES 400kV cu staţia 400kV Bucureşti Sud şi cu 
LEA 400kV cu staţia 400kV Brazi Vest. 

Coroborat cu creșterea consumului la nivelul orașului 
București, dezvoltarea infrastructurii de alimentare 
cu energie electrică trebuie să țină cont și de 
lipsa/costul terenului disponibil pentru lucrări de 
dezvoltare, de existența unor utilizatori cu un grad 
ridicat de susceptibilitate la calitatea energiei 

Instalarea de centrale electrice cu posibilitate de 
stocare de energie care să conducă la creșterea 
eficienței energetice și flexibilizarea funcționării. 
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Probleme și nevoi identificate Propuneri 

electrice furnizate, de numărul ridicat de linii de 
alimentare în cablu, de scoateri din exploatare a 
grupurilor generatoare din București, de creșterea 
tranzitului de putere prin stațiile Transelectrica din 
București venind dinspre zona Dobrogea și 
alimentând alte zone din țară, necesitatea de a 
realiza stații de încărcare a autovehiculelor electrice 
de capacitate mică/mare. Siguranța alimentării 
consumatorilor scade vara deoarece atunci au loc 
opririle totale pentru revizii anuale în centralele 
termoenergetice (CET) care deservesc Capitala cu 
energie electrică și termică.  

Instalarea de surse regenerabile de energie (panouri 
fotovoltaice) pe acoperișul clădirilor astfel încât să 
se realizeze în București cartiere/zone cu surplus de 
energie (producție anuală locală mai mare decât 
consumul din zonă). 

 

Amenajarea de stații de încărcare electrică pentru e-
biciclete/e-trotinete și pentru autovehicule 
electrice și autobuze electrice pe  marile artere de 
trafic. 

Coroborat cu creșterea consumului de energie 
electrică, în ultimii ani s-a observat o scădere a 
consumului de energie termică, o creștere a 
numărului de debranșări de la sistemul centralizat, o 
incertitudine în a asigura siguranța veniturilor ELCEN 

 

Schema bonus de cogenerare – schema de 
acoperire a costurilor, inceputa in 2011, trebuie 
prelungita din 2020. Se prognozează că în 2025-
2026 se pot punere in functiune a unor capacitati 
noi.  Integrare RADET & Elcen și se pot construi 
centrale noi la Titan, Aviației, Colentina, Casa Presei 

 

Corelarea între dezvoltarea orașului și dezvoltarea 
energetică 

Deprecierea tehnică a materialelor, în condiții 
standard sau la sfârșitul duratei de viață a activelor 
din rețelele electrice; majoritatea elementelor de 
rețea mai veche de 35 de ani; o mică parte din totalul 
capacităților energetice a fost reabilitată sau 
modernizată; mentenanță corectivă semnificativă 

 

-Program elaborat de mentenanță preventivă și 
investiții în elemente de rețea pentru scăderea 
numărului de întreruperi;  

-creștere semnificativă a numărului de 
retehnologizări ale elementelor de rețea; 

-modernizarea instalațiilor pentru creșterea calității 
serviciului de alimentare cu energie electrică; 

-înlocuire LES 110 kV cu cabluri de capacitate mărită, 
ca de exemplu traseul București Nord-Centru, 
Militari-Răzoare, Militari-Grozăvești, Răzoare-
Grozăvești  etc 

-stații electrice noi 110 kV/MT în zona Drumul 
Taberei, Băneasa 

Energia termică 

Sistemul centralizat de încălzire din București este 
supradimensionat (presiune redusă în documente), 
uzat fizic și moral, majoritatea capacităților de 
producție și rețelelor fiind din perioada 1960-1989, 
cu pierderi pe rețele de circa 30%, atât în cazul 
căldurii, cât și a apei. Cele 4 CET-uri publice de mari 
dimensiuni care deservesc Capitala funcționează pe 
baza unor derogări cu termene-limită 2020 și 2023, 
condiționate de investiții de conformare la cerințele 
de mediu, care nu e clar dacă vor putea fi realizate la 
timp, mai ales în condițiile pandemiei din 2020.  

Pregătirea și depunerea spre finanțare, din 
programele europene existente în perioada de 
programare 2014-2020, respectiv 2021-2027 a 
proiectelor de reabilitare și moderniizare a rețelei 
de distribuție a energiei termice (circa 500 km în 
total).  

Asigurarea resurselor financiare de la bugetul PMB 
pentru continuarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor 
(altele decât cele vizate de finanțarea europeană) și 
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Termoficarea în București se află în prezent într-o 
degradare accelerată, cu avarii care cresc în durată și 
dimensiunea zonelor afectate și, în lipsa unor 
angajamente politice clare din partea tuturor 
decidenților, sistemul poate deveni inoperabil în 
următorii câțiva ani. Cu toate acestea, renunțarea la 
sistemul centralizat de termoficare poate grea 
dificultăți în asigurarea nececasarului de energie a 
Capitalei, în condițiile în care acestea se bazează pe 
centrale electrice și termice integrate. În plus, 
nunărul celor bransați la acest sistem este de peste 
jumătate din populația totală a orașului.   

modernizare a centralelor de cvartal efectuate de 
operatorul din subordinea sa.  

Finalizarea lucrărilor de investiții de conformare 
inițiate de ELCEN la nivelul CET-urilor, și 
implementarea (totală sau parțială) a planului de 
investiții al acestuia,  inclusiv după transferul 
activelor sale către o altă entitate.  

Lipsa unui scenariu agreat de toți actorii din domeniu 
cu privire la modul în care ar trebui să arate sistemul 
în 10 ani: monopol integrat vertical sau piață 
concurențială cu acces nediscriminatoriu la o rețea 
reglementată ca monopol natural. Aceasă lipsă de 
viziune face ca operatorii din domeniul producției și 
distribuție de energie, primul fiind subordonat unui 
minister, iar cel de-a doilea Consiliuui General, să aibă 
planuri de investiții necorelate. În plus, scenariile 
vehiculate până în prezent au fost rareori dezbătute 
și cu consumatorii finali (capitivi în contextul 
procedurilor complicate de debranșare) și nu au ținut 
cont de nevoile acestora, context în care aceștia au 
tot mai puțină încredere în viitorul sistemului.  

Luarea unei deciziii urgente cu privire la scenariul pe 
care îl urma sistemul termoficare al Capitalei, mai 
ales în contextul aprobării planului de restructurare 
al ELCEN, care prevede faptul că până la sfârșitul 
anului 2020 se va realiza transferul activelor 
producătorului, fie de către municipalitate, fie de 
către Ministerul Economiei sub forma unei noi 
entități, fie către orice investitor privat.   

Grevarea sistemului de termoficare de restanțele 
PMB la plata subvenției către operatorul de 
termoficare, respectiv de către acesta către ELCEN, 
inclusiv penalitățile, care se ridică la 3,8 miliarde de 
lei (aproximativ 850 de milioane EUR). De asemenea, 
primăria nu a plătit integral nici subvenția pentru 
iarna 2019/2020. Toate aceste arierate au condus la 
falimentul RADET și la insolvența principalului 
producător, ELCEN. 

Singerea treptată a datoriilor PMB către ELCEN (fie 
de comun acord, fie în urma unui demers în justiție), 
astfel încât producătorul de energie să-și onoreze la 
rândul lui obligațiile restante de plată către 
furnizori, creditori etc.  

Cheltuielile foarte ridicate ale PMB cu 
subvenționarea a 60% din costul reglemnetat de 
producție a energiei termice (și acela mai redus decât 
cel real) pentru toți locuitorii Capitalei, indiferent de 
cuantumul veniturilor acestora. 

Reforma sistemului de subvenționare al energiei 
termice de către PMB, adaptată la resursele reale de 
care dispune Primăria, și care să alinieze procentul 
din prețul  suportat de consumatorul final macăr la 
cel din alte orașe din România (cu un nivel de trai al 
populației mult mai scăzut) 

Telecomunicații 

Deși a adoptat destul de rapid tehnologia 5G, în 
municipiul București serviciile de telecomunicație 5G 
sunt furnizate de doar doi operatori, iar acoperirea 
este limitată la câteva zone din centrul capitalei. 

Extinderea acoperirii 5G la nivelul întregului 
teritoriu al municipiului București. 

Există încă zone / cartiere nedeservite de rețeaua 
subterană de telecomunicații (cabluri fibră optică) a 
municipiului București: Ferentari, Andronache, Tei, 

Realizarea obiectivelor din planul de extindere al 
rețelei NetCity Telecom. 
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Doamna Ghica, Șos. Chitilei – Bucureștii Noi, Giulești, 
zona de nord a cartierului Militari sau Cotroceni 

Acces redus la conexiuni WiFi libere / gratuite în 
spațiile publice din municipiul București. 

Instalarea unei rețele de WiFi în spații publice 
(parcuri, piețe), cu acces gratuit / liber pentru 
utilizatori. 

Iluminatul public 

În prezent doar aproximativ 15% din totalul 
corpurilor de iluminat public utilizează tehnologia 
LED având puteri de la 5W la 225W 

Înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente 
de tipul sodiu sau halogenură cu tehnologia LED, 
prin care se va obține o creștere a eficienței 
energetice. 

Implementarea soluțiilor de dimming pe timpul 
nopții în zonele cu trafic scăzut pe anumite interval 
de timp, cu respectarea cerințelor luminotehnice 
din standard pot conduce la reducerea cantității de 
energie electrică utilizată de către corpul de 
iluminat cu peste 15%. 

Compensarea factorului de putere reactivă cu 
ajutorul unor baterii de compensare in vederea 
reducerii factonilui de putere reactiv (obligație 
contractuală a operatorului).  

Aprindere și stingerea corpurilor de iluminat din 
București se face prin aproape 600 de puncte de 
aprindere, cele mai multe cu o vechime de peste 10 
ani. Doar 53% dintre stâlpii aferenți sistemului de 
iluminat public din Capitală aparțin PMB, în timp ce 
restul sunt deținuți de operatorii de distribuție a 
energiei electrice și de transport public.  

Realizarea unui sistem de telegestiune asigură 
controlul individual al fiecărui corp de iluminat 
stradal se poate verifica în timp util starea fiecărui 
echipament                                    
(funcționare/nefuncționare), cât și timpul de 
funcționare sau energia electrică utilizată. 

Înfiinţarea unui dispecerat pentru comanda şi 
monitorizarea iluminatului și realizarea tablourilor 
de automatizare aferente punctului de aprindere 
care să asigure comanda centralizată a iiuminatului 
din dispeceratul central (obligație contractuală a 
operatorului).  

În anumite zone din Capitală există potențial sporit de 
coliziune între vehicule, între vehicule și pietoni, 
cicliști și alți utilizatori rutieri, sau între vehicule și 
obiecte imobilizate din cauza nivelului scăzut al 
luminației 

Realizarea unui sistem de iluminat pentru zona 
trecerilor de pietoni care implică creșterea nivelului 
de iluminare cu minim 50% față de restul arterei 
rutiere, care ar conduce la scăderea numărului de 
accidente. 

Consumul și costul energiei electrice per punct 
luminos a scăzut lent în ultimii ani, dar rămâne ridicat 
din cauza ponderii ridicate a corpurilor de iluminat pe 
bază de vapori de sodiu, generând peste 1% din 
totalul consumului de energie din Capitală.  

Utilizarea sistemelor de iluminat fotovoltaice în 
parcuri și parcări, care ar conduce la scăderea 
consumului de energie electrică totală a sistemului 
de iluminat public al municipiului București 

Gestionarea deșeurilor 

Măturarea străzilor și echipamentele utilizate în 
prezent pentru curățenia stradală contribuie la 

Înlocuirea măturilor / periilor cu echipamente de 
aspirație și interzicerea utilizării suflantelor cu aer, 
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concentrațiile ridicate de pulberi în suspensie în 
municipiul București. 

în vederea reducerii poluării aerului cu particule în 
suspensie 

Percepția asupra curățeniei în municipiul București 
este una negativă. 

Creșterea frecvenței activităților de salubrizare 
stradală în zonele cu disfuncții. 

Aplicarea măsurilor contravenționale împotriva 
locuitorilor care nu respectă normele în vigoare. 

Modul în care se realizează, în prezent, colectarea 
deșeurilor în locuințele colective nu încurajează 
colectarea selectivă. 

Desființarea ghenelor din interiorul blocurilor și 
realizarea, în interiorul cartierelor, a unor ”insule” 
pentru colectarea separată a deșeurilor. 

Tarifarea actuală a serviciilor de salubritate se face 
netransparent, iar în unele cazuri nu este respectat 
principiul european ”poluatorul plătește”. 

Creșterea gradului de transparență în stabilirea 
tarifelor pentru serviciile de salubritate și aplicarea 
unui sistem de tip PAYT – Pay As You Throw. 

Lipsa unei planificări integrate a gestionării deșeurilor 
la nivelul municipiului București și a județului Ilfov, în 
condițiile în care o mare parte din componentele 
sistemului (depozite, stații de sortare) ce deservesc 
municipiul București sunt localizate pe teritoriul 
administrativ al județului Ilfov. 

Cooperarea între cele două entități administrative, 
prin constituirea unei Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul managementului 
integrat al deșeurilor. 

Primăriile de sector nu au încheiate contracte cu 
operatorii stațiilor de sortare, iar acestea 
funcționează în prezent la sub 40 % din capacitatea 
totală 

Clarificarea aspectelor contractuale și instituționale 
privind modul de sortare a deșeurilor, în vederea 
creșterii cantității de deșeuri valorificate. 

Stația de compost ALPAB prezintă, de fapt, doar un 
tocător de crengi. 

Realizarea unei stații de compost pentru 
valorificarea deșeurilor din parcuri și grădini 

Deși circa 55 % dintre deșeurile menajere colectate 
sunt deșeuri biodegradabile, gradul de valorificare al 
acestora (precum și al deșeurilor din grădini și 
parcuri) rămâne foarte scăzut. Din acest motiv, nu 
este îndeplinită ținta de reducere a cantității de 
deșeuri biodegradabile depozitate cu 65 % până în 
anul 2017. 

Dezvoltarea unor instalații de valorificare a 
deșeurilor biodegradabile (inclusiv stații de 
compostare – instalații de digestie anaerobă). 

Infrastructura de colectare separată a deșeurilor este 
slab dezvoltată și puțin utilizată de către generatorii 
de deșeuri (rezidenți). Doar 27.000 tone de deșeuri 
reciclabile au fost colectate separat în 2016 și doar 
19,15 % din deșeurile municipale colectate au fot 
reciclate – mult sub ținta de 50 % impusă de 
Directiva-cadru privind deșeurile până în 2020. 

Implementarea unui sistem de colectare selectivă a 
deșeurilor la nivelul municipiului București, cu 
minim 4 fracții (deșeuri biodegradabile, hârtie-
carton, mase plastice, sticlă / metal), colectate 
(preferabil) cu ajutorul unor containere îngropate 
sau semi-îngropate. 

 

Realizarea de campanii de informare și 
conștientizare în unitățile de învățământ și la nivelul 
asociațiilor de proprietari. 

 

Implementarea unui sistem mixt de măsuri 
contravenționale și facilități pentru încurajarea 
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schimbării comportamentului cetățenilor în ceea ce 
privește colectarea selectivă a deșeurilor. 

Lipsa unei instalații de tratare a deșeurilor din 
construcții și demolări pe teritoriul regiunii București-
Ilfov. 

Realizarea unei astfel de infrastructuri în municipiul 
București sau pe teritoriul județului Ilfov. 

Lipsa unui sistem implementat pentru colectarea 
separată a deșeurilor periculoase menajere. 

Implementarea unui astfel de sistem și informarea 
populației cu privire la modul de gestiune a 
deșeurilor menajere periculoase. 

Indice scăzut de colectare a DEEE pe teritoriul 
municipiului (1,2 kg / locuitor / an față de ținta 
prevăzută de legislația națională de 4 kg / locuitor / 
an). 

Creșterea frecvenței de colectare a DEEE și 
promovarea mai eficientă a campaniilor de 
colectare la nivelul rezidenților. 
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ANEXA 1.  LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC 
LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

Pozitie 
plan 
ANRE 

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix 

  

A1-009 Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Cotroceni 

A1-010 Reabilitare Staţia de transformare 110/20/10 kV Nord 

A1-011 Retehnologizare si telecontrol statia 110/20 kV Pajura 

A1-012 Marirea gradului de siguranta in exploatare in statia de transformare Solex 

A1-013 
Modernizare puncte de alimentare zona Bucuresti Nord- PA1970, PA1380, PA1260, PA980, 
PA455, PA930, PA703,  PA2420, PA2425, PA920, PA620 

A1-014 
Modernizare puncte de alimentare zona Bucuresti EST- PA 1520, PA3030, PA1580, PA1750, 
PA1455, PA2650, PA2570, PA2495, PA2550, PA2240, PA 2250, PA1990, PA1910, PA2440, 
PA2260, PA2505, PA3940 

A1-015 
Modernizare puncte de alimentare zona Bucuresti Vest- PA759, PA2400, PA2490, PA2670, 
PA2690, PA2774,PA2800 

A1-016 
Modernizare puncte de alimentare zona Bucuresti Sud- PA2120, PA1350, PA2500, PA2300, 
PA2210, PA2630, PA2270, PA210 

A1-017 Modernizare punct de alimentare zona Bucuresti Sud- PA 1930 

A1-018 Modernizare punct de alimentare zona Bucuresti Nord- PA1790 

A2-001 
Relocare cabluri medie tensiune aferente statiei Dudesti care subtraverseaza proprietati 
particulare 

 
A2-002 Modernizare celule 110kV TRAFO 1+2 in statia de transformare Mihai Bravu 

A2-004 
Modernizare statia Obor - Inlocuire Transformatoarelor T5, T6,T7,T8 110/10 kV în Staţia de 
transformare 110/20/10 kV 

A2-005 Inlocuire LES 110 kV NORD – GROZAVESTI 

A2-007 Inlocuire LES 110 kV NORD – CENTRU 

A2-008 Relocare cabluri mt statia CET SUD din sala de conexiuni  veche in cea noua 

B2-001 Modernizare retea medie si joasa tensiune si trecere la 20 kV distributie zona Floreasca 

B2-002 Trecere la 20 kV distributie zona Dudesti - Ozana Policolor 

B2-003 
Trecere la 20 KV a T586, T786, T272, T2558 si T1631, modernizare si reamplasare PTM 272 
Antiaeriana 

B2-004 Trecere la 20 kV Bucuresti zona Cotroceni 

B2-005 Trecere la 20 kV Bucuresti zona Drumul Taberei 
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Pozitie 
plan 
ANRE 

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix 

  

B2-006 Trecere la 20 kV Bucuresti zona Pajura 

B2-007 Imbunatatire nivel tensiune loc.Jilava si trecere la 20 kV zona Bucuresti Sud  

B2-008 

Modernizare LES joasa tensiune zona Domenii, aferenta PT 10412, PT400, PT 4746, PT 156, PT 
4657, PT 536, str.Stefan Sanatescu,  Alexandru Constantinescu,  Av. Petre Cretu,  Av. Mircea 
Zorileanu,  Constantin Sandu Aldea,  Capitan Nicolae Drossu, Gheorghe Stalpeanu,  Av Ion 
Marasescu, Bd.Marasti, mun.Bucuresti 

B2-014 Centralizare masura Calea Victoriei Nr.128A 

B2-016 Centralizare masura zona Lacul Tei, Nr 71, 73, 75, 126-128 mun.Bucuresti – Nord 

B2-022 
Centralizare masura zona ANTIAERIANA str.Manea Serban, Nedelcu Ilie, Valea Hartibaciului, 
Fratii Buzesti, Delureni, Luca Craioveanu, Ion Porumbaru, Corbita, Rombului, Suzana, Petre 
Gadescu, Elena si Vasile Cojocaru, Ion Coman, Banu Maracine, Docolina, Iliada, 

B2-023 
Centralizare masura zona ANTIAERIANA str.Dorului, Mizileni, Recrutului, Mos Adam, Creata, 
Panterei, Tamasoaia 

B2-024 
Centralizare masura zona Lamotesti - str Lamotesti, Huedin, Izvorul Crisului, Izvorul Muresului, 
Izvorul Oltului, Izvorul Rece, Izvorul Trotusului, Resita 

B2-025 Centralizare masura zona TURDA str.Grivitei 

B2-026 Centralizare masura zona CRANGASI str.Zboina Neagra 

B2-040 Amplificare statia 110/20 kV Razoare de la 1x40+1x25 MVA la 2x40 MVA 

 
B2-041 Centralizare masura str.Cetatea de Balta nr,112-114 bloc 7 

B2-042 
Centralizare masura sos.Nicolae Titulescu, str.Maresal Averescu, PT 1975, PT 2468, PT 1107, PT 
212, PT 1036 zona Turda  

B2-043 
Realizare legatura MT intre Statia transformare Centru si Statia de transformare Nord si trecere 
la 20 kV posturi din zona 

B2-046 Centralizare masura Aleea Parva, Nr 8, Bloc A 35 scarile A-D 

B2-047 Centralizare masura Str Vladeasa, Nr 7, Bloc C 34 

B2-048 Centralizare masura Str Pascani, Nr 5, Bloc D7, scarile A-D 

B2-049 Centralizare masura Aleea Baiut, Nr 6, Bloc C36, scarile 1-5 

B2-050 Centralizare masura Str Topolovat Nr 12, Bloc TD 22 

B2-051 Centralizare masura Str Soldat Zambila Ionita, Nr 1,3 mun.Bucuresti – Est 

B3-001 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Cotroceni 
(4 buc) 
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Pozitie 
plan 
ANRE 

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix 

  

B3-002 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Filaret (6 
buc) 

B3-003 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Nord (6 
buc) 

B3-004 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Obor (6 
buc) 

B3-005 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Pajura (4 
buc) 

B3-006 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Radu Zane 
(2 buc) 

B3-007 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Razoare 
(2 buc) 

B3-008 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Timpuri 
Noi (2 buc) 

B3-014 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statiile Metrou 
(4 buc) 

B3-015 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Dudesti (2 
buc) 

B3-016 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Jilava (2 
buc) 

B3-017 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de medie tensiune din statia Solex (1 
buc) 

B3-020 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de inalta tensiune din statia IMGB (2 
buc) 

B3-021 
Instalare analizoare calitatea energiei electrice pe barele de inalta tensiune din statia Liviu 
Rebreanu (1 buc) 

B3-022 
Marire grad de siguranta in alimentarea cu energie electrica in statia de transformare 110 kV 
Masini Grele 

B3-023 Modernizare  LES medie tensiune sos. Oltenitei - DD Vacaresti Iriceanu 

B3-024 Modernizare LES medie tensiune zona Prelungirea Ghencea 

B3-025 
Modernizare cabluri MT LES 20 kV Filaret Distributie Brancoveanu, modernizare si introducere 
in telecontrol posturi de transformare aferente acestei retele 

B3-026 Modernizare  cablu MT cu frecventa mare de defect PA 1480 cel 4 PT1329-PT1483 

B3-027 Modernizare cablu MT LES 10kV CET SUD cel 12 : PT2824 - PA 1730 - PT 4006 
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Pozitie 
plan 
ANRE 

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix 

  

B3-028 Modernizare  cablu MT LES 10kV PA 484 10KV CEL 12 : PT 1633 - PT 3598 - PT 13 - PT 1685 

B3-029 
Modernizare cabluri medie tensiune zona statiei Salaj, cu frecventa mare de defect (st Salaj-
T3227 si T3116-T3142) mun.Bucuresti 

B3-030 Modernizare PA1 si PA2 Parlament 

B3-031 
Modernizare posturi de transformare zona Nord :  PT 3977, PT 3979,  PT 1113, PT 1114, PT 240, 
PT 2528, PT 545, PT 53,  PT 112, PT 1654, PT 1664, PT 3646, PT 256, PT 382, PT 1283, PT 216, PT 
2489, PT 46, PT 868, PT 2724, PT 924, PT 981, PT 1427, PT 1624, PT 1739 

B3-032 
Modernizare si telecontrol PT Bucuresti Vest :1383, 656, 1065, 152, 120, 986, 897, 265, 977, 
1935, 2132, 661, 1963, 1275, 121, 2225, 3129, 1851, 2899, 449, 1327, 1492, 451, 1458 

B3-033 
Modernizare posturi de transformare zona de Vest Bucuresti : PT 3169, PT 1018, PT 2519, PT, 
1854,PT 2593, PT 2597, PT 2671, PT 2747, PT 2836, PT 2915, PT 2923, PT 3042, PT 3067, PT 3287, 
PT 3511, PT 1852, PT 3188 

B3-034 
Modernizare posturi de transformare zona de Sud Bucuresti : PT 279, PT 351, PT 1747, PT 3269, 
PT 2931, PT 2479, PT 2035, PT 1913, PT 1863 

B3-036 
Modernizare posturi de transformare zona de Est jud.Ilfov : PT 3422, PT 3286, PT 3060, PT 3512, 
PT 3252, PT 3061 PT 3952 

B3-051 Modernizare LES joasa tensiune zona cartier Toamnei str.Mihai Eminescu, mun.Bucuresti 

B3-052 
Modernizare LES joasa tensiune zona cartier Calea Grivitei, PT 250, PT 319, PT 2487 
mun.Bucuresti 

B3-054 Modernizare retea joasa tensiune PA 1340 

B3-060 Introducere telecontrol in posturi de transformare cu celule modernizate 

B3-065 Modernizare PT 1084, 1521, 1832, 2154, 2475, 2543, 2718, 2862  

B3-066 Modernizare PTA 218 cu PTAB 

B3-067 
Modernizare posturi de transformare zona Vest mun.Bucuresti : PT 2018, PT 1591, PT 718, PT 
1971, PT 3254, PT 2230, PT 3946, PT 2132, PT 2162, PT 1935, PT 986, PT 897, PT 2021, PT 1577, 
PT 726, PT 1065, PT1352, PT1824, PT2346, PT 1997, PT 866, PT3425, PT 2975 

B3-069 
Introducere in telecontrol reteaua de joasa tensiune aferenta PT 1822, PT 1806, PT 189, PT 589, 
zona Sud mun.Bucuresti 

B3-070 Introducere in telecontrol reteaua de joasa tensiune aferenta PT 1082, zona Nord mun.Bucuresti 

B3-071 
Introducere in telecontrol reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2937, PT 819, zona Est 
mun.Bucuresti 

B4-002 
Imbunatatire capacitate transport LES 110 kV Fundeni-Otopeni si Otopeni-Timpuri Noi si Timpuri 
Noi-Pajura   
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Pozitie 
plan 
ANRE 

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix 

  

B6-004 
Imbunatatire nivel de siguranta in exploatare LE 20 kV Carne 1 si LE 20 kV Porcine 2 prin 
descarcare sarcinei pe o linie noua de 20 kV din PT 4350 racordata direct in statia 110/20 kV 
Masini Grele 

B6-005 
Crestere grad de sigurantă a consumatorilor din zonele Metalurgiei si Popesti Leordeni prin 
realizare racord nou din statia Masini Grele si trecere la 20 kV PT 1621 

Sursa: ENEL
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ANEXA 2. CLASIFICAREA GOLURILOR DE TENSIUNE ÎN FUNCȚIE DE DURATĂ ȘI TENSIUNE REZIDUALĂ LA E-
DISTRIBUȚIE MUNTENIA 
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S1-10kV 

22 7 8 2 - 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Balta Albă 
S2-10kV 

73 26 5 - 
- 

7 2 3 1 
- 

- - 1 2 - - - - - - 27 2 - - - 

Băneasa 
s1-20kV 

69 13 8 1 
- 

11 4 4 3 
- 

8 - 1 2 - - - - - - 13 1 1 - - 

Băneasa 
s2-20kV 

49 5 6 - 
- 

9 1 4 2 
- 

6 - 2 2 - - - - - - 7 3 1 - - 

Crângași 
s1-10kV 

51 24 13 1 
- 

2 - 1 - 
- 

- - - 3 - - - - - - 9 1 - - - 

Crângași 
s2-10kV 

79 24 28 - 
- 

2 - - - 
- 

- - - 1 - - - - - - 2 3 1 - - 

Dr.Moraril
orS1B-
10kV 

73 28 9 1 
- 

3 4 7 5 
- 

1 1 6 1 - - - - - - 15 2 - - - 
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 10≤ t ≤200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 1000<t ≤ 5000 5000 < t ≤ 6000 
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Dr.Moraril
orS2B-
10kV 

84 25 13 1 
- 

2 2 10 6 
- 

- 1 4 1 - - - - - - 12 4 1 - - 

Dr.Moraril
orS1A-
10kV 

60 22 16 - 
- 

2 3 8 2 
- 

- 4 5 1 - - - - - - 9 1 - - - 

Dr.Moraril
orS2A-
10kV 

83 26 19 1 
- 

3 7 14 4 
- 

- 3 6 1 - - - - - - 14 3 - - - 

Dr.Taberei 
S1-10kV 

43 15 10 - 
- 

1 - - 6 
- 

- - - - - - - - - - 10 - 1 - - 

Dr.Taberei 
S2-10kV 

47 17 17 - 
- 

- - 1 1 
- 

- 1 1 - - - - - - - 13 - 1 - - 

Laromet 
20kV 

24 7 13 6 
- 

1 - - - 
- 

- - - - - - - - - - 9 1 - - - 

Militari 
S1-10kV 

51 17 16 1 
- 

2 - 3 - 
- 

- - 1 1 - - - - - - 15 2 1 - - 

Panduri 
S1-20kV 

71 19 9 - 
- 

6 1 2 - 
- 

- - - - - - - - - - 14 1 - - - 
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Panduri 
S2-20kV 

76 24 3 - 
- 

7 1 4 - 
- 

1 - - - - - - - - - 14 1 - - - 

Sălaj 20kV 54 14 16 - - 3 - 1 2 - - - 1 - - - - - - - 8 1 1 - - 

Vulcan 
10kV 

51 13 4 - 
- 

5 1 3 - 
- 

- - - - - - - - - - 19 1 - - - 

Vulcan 
20kV 

11
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27 4 1 
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21 1 2 2 
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5 2 - - - - - - - - 20 - - - - 
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S2-10kV 

68 26 15 - 
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- 1 - - - - - - - - 5 - - - - 

Toporași 
S3-10kV 

65 16 24 - 
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8 3 2 - 
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- - 1 - - - - - - - 2 1 - - - 

Toporași 
S4-10kV 

67 25 13 - 
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4 3 4 - 
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- 1 - - - - - - - - 3 - - - - 

Afumați 
S1-20kV 

31 5 9 - 
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2 5 4 3 
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- - 1 - - - - - - - 4 - - - - 

Afumați 
S2-20kV 

33 6 7 - 
- 

15 5 2 2 
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- - 1 - - - - - - - 14 - - - - 
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Chitila S1-
20kV 

29 15 22 3 
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5 11 4 - 
- 

14 20 2 1 - - - - - - 15 3 1 - - 

Chitila S2-
20kV 

20 10 15 1 
- 

2 1 8 1 
- 

1 3 2 2 - - - - 2 - 9 3 - - - 

Tâncăbeșt
i S1-20kV 

10
2 

19 25 24 
- 

43 30 21 15 
- 

30 51 31 7 - - - 6 2 - 48 9 11 5 - 

Tâncăbeșt
i S2-20kV 

13
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94 69 27 
- 

44 32 19 15 
- 

31 54 30 5 - - - 6 2 - 63 6 11 2 - 

ICMUG 
S2-20kV 

10
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4 - - - - - 3 - - - 
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3 

5 - -  

Izvorul 
20kV 
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29 9 16 5 1 17 11 15 - - - - - 3 13 42 6 3 - 2 

Popești 
B1-20kV 
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- - - - - - - - - - - 

Popești 
B2-20kV 

8 1 - 2 4 4 3 2 3 2 - - - - 
- - - - - - - - - - - 

IFA B2 
20kV 

14 1 3 - 
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2 2 1 - 
- 

- - - - 
- - - - - - - - - - - 
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Nord B2 
20kV 

17 1 - 1 
- 

1 2 - - 
- 

1 - - - 
- - - - - - - - - - - 

Giurgiu 
Vest B2 
20kV 

18 5 14 1 
- 

2 - - - 
- 

- - - - 
- - - - - - - - - - - 

Sursa: ENEL
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ANEXA 3. INCIDENTE DEOSEBITE ÎN RED AFLATĂ ÎN GESTIUNEA E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ‚ÎN ANUL 2018 

Statie de 
transformare 

Echipamentul Data/ora  
Du
r 

ata 
(mi
n 
.) 

Nr. clienti 

Puter
e a   

intrr
u pta 
[MW

] 

Localitati Cauza Observatii 

Fundeni 
110/20 KV 

LEA + LES 110 KV 
Pipera 1 

10.01.201
8 

14:31 20 27,265 83 Cartier 
Pipera, 
Baneasa 
partial 

cordon faza T 
retezat in punctul 
de conexiuni la 
coborarea din LEA 
in separator linie 
LEA+LES 110kV 
Fundeni-Pipera 1 

Remediat in data de 10,01,2018. La 
ora 19:26 s-a revenit la schema 
normala cu L110 kV Fundeni-Pipera 
1 

Centru 
110/10 kV 

Trafo 1 110/10kV 19.02.201
8 

3:32 5 14005 15 Bucuresti 
zona 
centrala 

Cablu 10kV St. 
Centru-PA 1450 

Functionat AAR la PA2710, PA596, 
PA1670, PA703 realimentat automat 
34PT/2400 clienti. La 03:37 repus 
Trafo 1 110/10kV, realimentat 
integral. 

Arcuda 
110/20 kV 

Linia 20 kV 
Pompe (CMU) - a 
declansat prin 
protectie 
homopolara de 
curent 
temporizata 

01.04.201
8 

15:48 150 5998 4 Bolintin-Deal, 
Gradinari, 
Bolintin- Vale, 
Ogrezeni, Joita 
GR, Sabareni 

Separator 20kV la 
S1013 defect 

Remediat in data de 03.04.2018 
- pentru inlocuire 
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Statie de 
transformare 

Echipamentul Data/ora 
 

Du
r 

ata 
(mi
n 
.) 

Nr. clienti 

Puter
e a   

intrr
u pta 
[MW

] 

Localitati Cauza Observatii 

Arcuda 
110/20 kV 

LINIA 20kV 
POMPE(CMU) 
- a 
declansat prin 
protectie 
homopolara de 
curent 
temporizata 

01.04.201
8 

9:43 254 5998 4 Bolintin-Deal, 
Gradinari, 
Bolintin- Vale, 
Ogrezeni, Joita 
GR, Sabareni 

Izolator 20 kV spart - 
intre S1199-S1660 

Remediat in data de 01.04.2018 
- inlocuit ISNS; 

Drumul 
Taberei 
110/10 kV 

Trafo 2 110/10 KV 03.05.201
8 

4:13 11 18717 6 Cartier Dr. 
Taberei partial 

Cauza principala: 
cablu 10kV St. Dr. 
Taberei - Metrou 
Lujerului 1A defect; 
Asociat cu: releu 
protectie DV901 cel. 
Metrou Lujerului 1 
defect ; 

Realimentat 10072 clienti prin 
functionare AAR. 
Realimentat total dupa 11 
minute. Inlocuit releu DV901 
defect: 03.05.2018; Remediat 
cablu defect: 07.05.2018 

Pipera 
110/20/10 
kV 

LINIA 10kV 
PA2425R - a 
declansat prin 
protectie 
homopolara de 
curent 
temporizata 

09.05.201
8 

14:38 102 3 MT / 
7682 JT 

3 Bucuresti - 
zona Lacul 
Tei 

Cauza primara: cablu 
10 kV intre PA2425 - 
T2575, asociat cauzei 
primare, refuz 
declansare in celula T 
2575, celulele 3380 si 
2865B din PA 2425. 

In timp de: 26 minute au fost 
alimentati 2882 clienti, in 52 
minute, 2346 clienti, in 78 
minute, 1272 clienti si in 102 
minute, 1185 clienti;
 Remedie
re 
cablu si revizie celule: 11.05.2018 
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Statie de 
transformare 

Echipamentul Data/ora 
 

Du
r 

ata 
(mi
n 
.) 

Nr. clienti 

Puter
e a   

intrr
u pta 
[MW

] 

Localitati Cauza Observatii 

CET 
BUCUREST
I SUD 
220/110/1
0 kV 

LINIA 10 kV 
PC4150B1+PA25
35R 
- a declansat prin 
protectie maximala 
de curent 
temporizata 

14.06.201
8 

10:02 55 2 MT / 
5323 JT 

1 Bucuresti 
zona Baba 
Novac - IOR, 
Oltenitei 

Cablu 10 kV defect 
intre PA1450 - PA2535 

In timp de 35 minute au fost 
alimentati un nr. de 1304 clienti, in 
48 minute, 1956 si in 55 
minute, 2065 clienti;   Remediat: 
17.06.2018 
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CET 
BUCURESTI 
SUD 
220/110/10 
kV 

LEA 10 kV PA 
1910R 
- a declansat prin 
protectie 
maximala de 
curent 
temporizata 

18.06.201
8 

10:07 62 1 MT / 
6956 JT 

1.55 Bucuresti zona 
Ozana - 
Pallady si 
Titan - 
Grigorescu 

Cauza primara: 
scurtcircui produs de 
un sobolan in celula 
T1156 din PA1910; - 
Intrerupator 10 kV 
T1156 din PA1910; 
-Cablu 10 kV defect 
intre PA1910 - 
T1156. 

Se functiona cu abatere de la 
schema normala: T1521, T5127, 
T1514, T1512, 
T4231 - preluate din PA 1580; 
Remediat: 21.06.2018 

ARCUDA 
110/20 
kV 

LINIA 20 kV POMPE 
- a declansat prin 
protectie 
homopolara de 
curent 
temporizata 

21.06.201
8 

18:25 404 8 MT / 
5917 JT 

4 Bolintin-Deal, 
Gradinari, 
Bolintin- Vale, 
Ogrezeni, Joita 
GR, Sabareni 

Cordon retezat la S 1150 In timp de: 55 minute au fost 
alimentati 610 clienti, in 86 
minute, 3363 clienti, in 102 
minute, 1207 clienti, in 153 minute, 
744 clienti 
si in 404 minute, 1 client; 
Conditii meteo deosebite: 
furtuna cu descarcari 
electrice. 

OBOR 
110/20/
10 kV 

LES 10 kV 
PA197+PA2350 
- a 
declansat prin 
protectie 
homopolara de 
curent temporizata 

08.07.201
8 

8:00 16 4 MT / 
6085 JT 

2.1 Bucuresti - 
sector 2 partial 

Cablu 10 kV defect intre 
statie - PA197 

Au fost alimentati un nr. de 1105 
clienti prin functionare AAR si in 
timp de 16 minute, au fost 
alimentati 4981 clienti; Remediat: 
11.07.2018 

statia 
SALAJ 
110/20/
10 kV 

Trafo 2 110/20 
kV - a declansat 
prin protectie 
homopolara 
de tensiune 

29.08.201
8 

13:56 12 10 MT / 
18870 JT 

9.8 Bucuresti, 
cartier Salaj, 
Rahova 

Feed 10kV PA1470R cab 
A si B defecte 

in timp de 3 min au fost alimentati 
1 MT si 4342 JT; in 12 min - 9 MT si 
14528 JT. Releu 10 kV DV901 
defect in celula 10 kV 
PA1470R, ceea ce a condus la 
declansarea Trafo 2; Functionat 
AAR in PA1930 si realimentat 
automat 4343 clienti; Remediat: 
29.08.2018 



5 
 

Statia 
CET 
Bucures
ti Sud 
220/110
/10 kV 

L 10 kV 
PA2120B2 - 
a declansat 
prin protectie 
homopolara de 
curent 
temporizata 

 
02.10.201

8 

 
11:27 

 
5 

 
5442 JT 

 
1 

Municipiu 
Bucuresti: 
partial cartier 
Berceni 

-Cablu 10 kV - (A) - CET 
SUD - PA2120 - (B2) 
-Cablu 10kV - (B) - CET 
SUD - PA2120 - (B2) 

Nu a functionat AAR 10 kV in PA 
2120 - remediat in 03.10.2018. 
Remediat cablu 10 kV - 05.10.2018 

 
Statia 
110/10 
kV Balta 
Alba 

 
LES 10 kV PA 
1910B- 
a declansat 
prin protectie 
homopolara de 
curent 
temporizata 

 
 

09.10.201
8 

 
 
17:56 

 
 
33 

 
1 MT / 
7784 JT 

 
 
2 

 
Municipiul 
Bucuresti: 
partial cartier 
Balta Alba, 
sector 2 

~ Cablu 10 kV - (A) - 
BALTA ALBA - PA1910 - 
(B) 
~ Cablu 10 kV - (B) - 
BALTA ALBA - PA1910 - 
(B) 

In timp de 7 min au fost alimentati 
1179 JT; in 10 min - 953 JT; in 14 
min - 1186 JT; in 17 
min - 606 JT; in 24 min - 830 JT; in 
29 min - 1 MT si 1586 JT; in 33 min 
- 1444 JT. La 
PA 1910 functionat AAR 
incomplet. 
Remediat: 16.10.2018 

 
 
Statia 
OBOR 
110/20/
10 kV 

 
LES 10 kV PA 
197+PA2350 - a 
declansat prin 
protectie 
maximala de 
curent 
temporizata 

 
 
 

13.10.201
8 

 
 
 
6:36 

 
 
 
13 

 
 
4 MT / 
6085 JT 

 
 
 
0.9 

Municipiul 
Bucuresti: 
sector 2 partial 
- cartier 
Doamna Ghica, 
Vatra 
Luminoasa, 
Stadionul 
National, 
Fundeni. 

 

• Cablu 10 kV - (B) - 
OBOR 

- PA197 • 
Cablu - 10 kV - (A) - 
OBOR 
- PA197 

In timp de 1 min au fost alimentati 
344 JT; in 2 min - 1 MT si 4639 JT; 
in 13 min - 3 MT si 1102 JT.
 AAR 10 kV anulat in PA 
2350 (cablu 10 kV defect pe 
st.Fundeni - PA 1750 ( R). Nu a 
functionat AAR 10 kV in PA 197. 
S-a remediat si PIF cablu 10 kV A si 
B, in data de 15.10.2018. 



6 
 

 
 
 
 

 
Statia 
MILITAR
I 110/10 
kV 

 
 
 
 

 
TRAFO 3 - a 
declansat prin 
protectie 
homopolara de 
tensiune 

 
 
 
 
 

 
17.10.201

8 

 
 
 
 
 

 
18:14 

 
 
 
 
 

 
76 

 
 
 
 
 

37 MT / 
20194 JT 

 
 
 
 
 

 
9.7 

 
 
 

 
Municipiul 
Bucuresti: 
Cartier Militari, 
Dr Taberei, 
Valea 
Cascadelor, 
Bdul Timisoara 

 
 
 
 

 
Cablu defect de pe 
feeder 10 kV - MILITARI 
- RGAB DR.TABEREI 2 

In timp de 2 min au fost alimentati 
18 MT si 2235 JT; in 13 min - 9 MT 

si 6225 JT; in 1:16:00 - 10 MT si 
11734 JT. Cablu 10kV Dr 

Taberei-RGAB Dr Taberei 2 lovit pe 
str. Brasov de catre o firma terta 
(RGAB). Functionat AAR in PA 
3770 si PA962, realimentand 2253 
utilizatori. Initial cel 10 kV RGAB 
Dr. Taberei 2 nu a declansat. Dupa 
alimentarea barei in gol si 
repunerea feed, acestra a 
declansat. S-a retras din 
exploatare cel 10 kV RGAB Dr. 
Taberei 2 pentru verificari (cauza 
nefunctionarii initiale in 
cercetare). S-a retras din 
exploatare feed 10 kV Dr Taberei - 
RGAB Dr Taberei 2. Remediat in 
data de 21.10.2018. 



 

7 

Statia CET 
Bucuresti 
SUD 
220/110/10 
kV 

L 10 kV CET SUD R - 
deconectat in 
prevenire de 

avarie 

 
18.10.201

8 

 
21:00 

 
4 

 
5722 JT 

 
2 

Municipiul 
Bucuresti: 
partial cartier 
Balta Alba 

Intrerupator 10 kV 
defect - cupla bare in 
PA2535 

Manevra prin intrerupere pentru 
izolare element defect in PA2535. 

Remediat: 22.10.2018 

Statia 
DRUMUL 
TABEREI 
110/10 
kV 

L 10 kV PA1880B - 
a 

declansat prin 
protectie 

homopolara de 
curent 

temporizata 

 
30.10.201

8 

 
2:41 

 
1.2 

 
2 MT / 
6685 JT 

 
1.2 

Municipiul 
Bucuresti: 

partial cartier 
Drumul 
Taberei 

Cablu 10 kV defect (A) - 
Dr. Taberei - PA1880 - 
(B) Cablu 10 kV defect 

(B) - Dr. 
Taberei - PA1880 - 

(B) 

 
Nu a functionat AAR in PA 

1880; Remediat: 
02.11.2018 

 
Statia 

110/10 
kV 
TOPORA
SI 

LES 10 kV PA1350 
- 

a declansat prin 
protectie 

maximala de 
curent 

temporizata 

 

23.11.2018 

 
18:27 

 

3 

 
1 MT / 

5675 JT 

 

3 

Municipiul 
Bucuresti: 

partial cartier 
Berceni 

CABLU - 10kV - (A) - 
TOPORASI - PA1350 - 

(B) CABLU - 10kV - (B) - 
TOPORASI - PA1350 - 

(B) 

In timp de 19 min au fost alimentati 2 
JT; in 57 min - 1 MT si 5673 JT. 

Remediat: 29.11.2018 

 
 

Statia 110/10/6 
kV TITAN 

 

TRAFO 1 110/10 kV 
- 

a declansat prin 
protectie 

homopolara de 
tensiune 

 
 

 

27.11.2018 

 
 

 

21:23 

 
 

 

13 

 
 

29 MT / 

7918 JT 

 
 

 

12 

Municipiul 
Bucuresti: 
cartier 23 

August, Calea 
Dudesti-

Pantelimon, 
Stadionul 
National, 

partial cartier 
Pantelimon 

Cablu 10 kV Statia Titan 
- T495; Bucla tensiune 
homopolara intrerupta 
in circuitele secundare 
CM B- 10kV, ceea ce a 

condus la 
nefunctionarea 

protectiei la celula 
10kV T495 si 

declansarea Trafo 1. 

 

Afectat sectiile de bara A si B 10 kV, A 
si B 6 kV; Remediere: In 28.11.2018 

ora 11:57 s-a remediat bucla de 
tensiune homopolara aferenta sectiei 

B-10kV. Reparare si redare in 
exploatare a cab 10kV Titan-T495 in 

03.12.2018 

 
Statia 110/20/6 
kV INCREST 

TRAFO 3 110/20 kV 
- 

a declansat prin 
protectie 
homopolara de 
tensiune 

 
15.12.2018 

 
5:47 

 
38 

 
14741 JT 

 
2.1 

Localitatile 
Chitila partial, 
Chiajna, Bdul 
Iuliu Maniu 

(iesire in A1) 

 
Celula LES 20 kV T 5139 
- releu protectie 20 kV 

 

REMEDIAT: 15.12.2018 



 

 

 

 

Statia 110/10 
kV TOPORASI 

 
PA 2300 Berceni - 
LES 10 kV T2802 - 

a 
declansat prin 

protectie 
homopolara de 

curent temporizata 

 
 

16.12.2018 

 
 
21:28 

 
 

58 

 
 

5370 JT 

 
 

2.9 

Municipiul 
Bucuresti: 

zona 
Constantin 

Brancoveanu, 
Drumul 

Gazarului, 
Huedin, 
Izvorul 

Muresului 

 

 

Cablu 10 kV defect : PA 
2300-T2802 

 
Celula 10 kV T 2802 din PA 2300 IO 
10 kV refuz declansare, AAR 10 kV 

functionat incomplet. Remediat: 

18.12.2018 

Statia 
220/110/10 
kV FUNDENI 

- 
gestiune ST 
Bucuresti / 
TRANSELECT 
RICA 

 
PA 1750R -  a 

declansat prin 
protectie maximala 
de curent 
temporizata 

 
 
18.12.2018 

 
 
21:53 

 
 
21 

 

 
3 MT / 

8060 JT 

 
 
5 

 
Municipiul 
Bucuresti: 

cartier Pipera, 
Baneasa 
partial 

 

 
Defect cablul 10 kV B 
Fundeni - PA175 0rez 

 
 

Remediat: 21.12.2018 

 
Statia 

110/20/10 
kV SALAJ 

 
T5160 (IV) - a 

declansat prin 
protectie maximala 
de curent 
temporizata 

 

 
29.12.2018 

 

 
12:20 

 

 
264 

 

 
7665 JT 

 

 
2.2 

 

Municipiul 
Bucuresti: cartier 
Rahova si Ferentari 
partial 

 
Defect cablul 20 kV intre 
T3353 - T4983 

In timp de 4 min au fost alimentati 
420 JT; in 7 min - 4699 JT; in 12 min - 

339 JT; in 49 
min - 261 JT; in 50 min - 688 JT; in 

4:24:00 
- 1258 JT. Remediat: 29.12.2018. 

Se functiona cu abatere de la schema 
normala (defect LES 20 KV Salaj - T4994 ) 

 


