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Scrisoare deschisă către candidaţii la Preşedinţia României 

 

Stimaţi Domni, 

Unul dintre dumneavoastră va fi primul Preşedinte care găseşte 

România în Uniunea Europeană şi are datoria să-i conducă pe români 

cât mai aproape de standardul de viaţă de care se bucură ceilalţi 

europeni. Cred că românii aşteaptă să asiste în această campanie 

electorală la o dispută a inteligenţelor şi a viziunilor strategice, cred că 

aşteaptă să vă vadă, ca lideri autentici, propunând soluţii la problemele 

cu care se confruntă societatea şi economia.  

Aţi urmărit, ca şi mine, pentru a douazecea oară după 1989, oameni 

protestând în strada pentru că nu au căldură sau tremurând, voluntar, de 

frig în case pentru că nu îşi permit să achite factura. Acum în prag de 

iarnă, trebuie să abordaţi în programul dumneavoastră politic problema 

care umbreşte viaţa locuitorilor din oraşele României şi le ciunteşte 

veniturile într-un mod aberant. Cauza o cunoaşteţi foarte bine: starea de 

degradare a sistemului centralizat de încălzire, randamentul său mult 

inferior mediei europene şi managementul slab al acestui sistem.  

Domnilor candidaţi la Preşedinţia României, vă amintesc că prin 

calitatea sa de membru al Uniunii Europene, România va trebui să 

renunţe în 2012 la subvenţionarea energiei termice. Costurile încălzirii 

unui apartament vor exploda peste numai trei ani şi vor deveni 

insuportabile pentru o bună parte din cele şapte milioane de oameni care 

locuiesc în cele peste 83 000 de blocuri de locuinţe. Pierderile 

energetice ale acestor clădiri sunt de 40-50% din căldura consumată, iar 
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reabilitarea lor termică este singura soluţie economică. Astăzi, la nivelul 

întregii ţări, sunt modernizate energetic doar  circa 100 de astfel de 

blocuri.   

Românii trebuie să ştie acest adevăr şi aveţi datoria să le spuneţi că 

soluţii există. Oraşele Europei folosesc în bune condiţii sistemul de 

încălzire centralizată, cea mai eficientă soluţie la scara unui oras. 

Administraţia oraşelor României tărăgănează rezolvarea situaţiei 

preferând să injecteze milioane de euro în subvenţii, în loc să le 

folosească pentru proiecte strategice de infrastructură şi pentru a 

înfrumuseţa aspectul oraşelor noastre. Îşi permite România să risipească 

atiţia bani? 

Astazi, ansamblul subvenţiilor alocate de către Stat societăţilor de 

termoficare pentru a asigura populaţiei o încălzire cu un cost suportabil 

şi un confort decent reprezintă un total de peste 400 milioane de euro pe 

an. 

Într-un context de criză economică accentuată, este într-adevăr o 

prioritate a Statului român să asigure o protecţie socială 

nediscriminatorie ? Sau Statul român este interesat de eficientizarea 

sistemelor centralizate şi de stabilirea în mod obiectiv a facturilor pentru 

energia termică, respectiv diferenţierea ajutoarelor pe tranşe de venituri 

şi stabilirea unor preţuri suportabile? 

Prin incredinţarea gestiunii centralelor de producţie şi a reţelelor 

termice către societăţi specializate, sistemul de delegare a serviciului 

public permite creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor şi, astfel, 

scăderea costurilor energiei termice. 
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Este oare întâmplător că locuitorii Municipiului Ploieşti au cea mai 

ieftină factură de încălzire din ţara? Iată un exemplu sugestiv: Ploieştiul 

este primul şi, deocamdată, singurul oraş mare din România în care 

autorităţile locale s-au asociat cu o companie privată, căreia i-au delegat 

gestiunea sistemului de termoficare urbană (acest operator privat 

gestionează sistemul integrat de termoficare: centrala de producţie în 

cogenerare de la Brazi, reţelele de transport, punctele termice şi reţelele 

de distribuţie din Ploieşti). Începând cu anul 2004, societatea respectivă 

a investit 15 milioane euro în modernizarea instalaţiilor. Consecinţa: 

tariful la gigacalorie pentru populaţie este cel mai scăzut din România, 

iar sistemul este cu 40% mai ieftin decât încălzirea individuală cu 

centrale de apartament cu gaze naturale. În plus, Municipalitatea 

Ploieşti a economisit, mulţumită acestui sistem, 9 milioane euro din 

subvenţii pe care nu le-a mai plătit. În acest timp braşovenii sau 

sucevenii, de exemplu, plătesc cu 100 de lei mai mult în fiecare lună 

pentru un serviciu mai slab şi un confort redus în locuinţe. 

În plus, România dispune de instalaţii de cogenerare ale căror 

avantaje nu sunt deloc puse în valoare. Racordate la reţelele de 

termoficare urbană, aceste unităţi de cogenerare (care produc simultan 

energie termică şi electricitate) permit economisirea de energii fosile, 

mulţumită unui randament energetic de ordinul a 75-80 %, şi scăderea 

semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cogenerarea permite 

o mai corectă alocare a costurilor între energia termică şi electricitatea 

produse, pentru a scădea tariful la energia termică furnizată 

consumatorilor racordaţi la reţelele de termoficare. De altfel, 
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dezvoltarea instalaţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă ar putea face în 

aşa fel încât România să exporte electricitate către ţările vecine şi să 

genereze astfel noi încasări pentru bugetul de stat.  

Uniunea Europeană, prin Pachetul de Directive Energie – 

Schimbări climatice, impune o ţintă de 20% pentru utilizarea energiilor 

regenerabile în consumul de energii primare. Ţara noastră dispune astăzi 

de un important potenţial de biomasă neutilizat. Biomasa înseamnă o 

energie regenerabilă mai ieftină, şi curată. Folosirea biomasei drept 

combustibil pentru sistemele centralizate de termoficare va reduce şi 

dependenţa energetică a ţării de importurile de combustibili.  

Domnilor candidaţi la Preşedinţia României, cred că este foarte 

important să prezentaţi cetăţenilor viziunea dumneavoastră în acest 

domeniu şi asiguraţi-i că există voinţă politică în chestiuni atât de 

concrete şi importante care privesc viitorul ţării şi bugetul fiecărei 

familii. Spuneţi-le că nu veţi mai tolera risipirea banului public prin 

indolenţa şi nepriceperea unor primării şi consilii judeţene şi că nu veţi 

mai îngădui guvernelor să conducă fără o strategie modernă domeniile 

strategice de dezvoltare a ţării. 

Dacă nu o faceţi acum, atunci când? 

Şi dacă nu dumneavoastră, atunci cine? 

 

Cu stimă, 

Aureliu Leca 

Prof. univ. Şeful Catedrei UNESCO Energie-Mediu  

Universitatea Politehnica Bucureşti 


