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    Către Federația Asociațiilor de Proprietari Cluj 
 

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca a demarat o campanie de rebranșare a clujenilor 
care au decis în ultimii ani să renunțe la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. Potențialii 
clienți vor fi rebranșați gratuit,  iar conectarea la sistem se poate face într-un timp extrem de scurt în 
măsura în care nu există impedimente din punct de vedere tehnic. În acest sens în cutiile poștale vor fi 
distribuite materiale informative care prezintă oferta R.A.T. și avantajele sistemului centralizat.  

Inițiativa vine din dorința R.A. Termoficare de a furniza servicii de cea mai înaltă calitate, confort 
și eficiență și foștilor clienți în contextul în care prețul gazelor naturale va crește constant în următorii ani. 
Acest deziderat este posibil datorită investițiilor care au fost făcute în modernizarea și automatizarea 
centralelor termice și a sistemului de distribuție a energiei termice.   

Rezultatul acestor investiții s-a materializat prin: 
 reţea de transport şi distribuţie modernă; 
 Monitorizare on-line prin intermediul dispeceratului a centralelor şi punctelor termice; 
 Automatizarea centralelor termice; 
 Producerea combinată a energiei termice şi electrice în instalaţii de cogenerare. 

 
Tehnologiile performante de ultimă generație, cum sunt cele din domeniul cogenerării, ne permit 

să concurăm prețul la încălzire plătit de clujenii care au optat pentru alte sisteme de încălzire. Astfel, 
beneficiile acestor investiții se regăsesc în preţuri la producerea energiei electrice cu 10 % mai mici decât 
tarifele din piaţa energiei, tarife la energia termică cu 20 % mai scăzute decât ale unei instalaţii termice 
clasice și  economii la subvenţiile alocate din bugetul local de peste 27 milioane lei în perioada 2005-
2013.  

În contextul creșterii tarifelor pentru gazele naturale la consumatorii casnici, vom oferi servicii la 
cea mai înaltă calitate, confort sporit și siguranță clujenilor, la costuri mai bune față de cele pe care alte 
sisteme de încălzire le vor presupune. În aceste condiții, pentru o gigacalorie un clujean care folosește 
pentru încălzire o centrală de apartament va plăti în decembrie cu 8% mai mult decât cei racordați la 
sistemul centralizat. Calculul a fost făcut pentru o microcentrală cu randament de 90%.  

 
Avantajele pe care sistemul centralizat le oferă sunt: 

 predictibilitatea costurilor (165lei/Gcal, preț stabilit de Consiliul Local Cluj-Napoca) în condițiile 
creșterii constante cu 10-12% anual a prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici 

 eficiență ridicată demonstrată în sistemele centralizate moderne vest-europene :Finlanda, 
Danemarca, Germania 

 siguranţa în exploatare și monitorizare permanentă a funcționării sistemului, prin dispeceratul 
online 

 nu afectează mediul înconjurător, datorită tehnologiilor de cogenerare utilizate 
 sănătatea și confortul populaţiei, prin controlul emisiilor poluante și eliminarea noxelor în mod 

controlat la o altitudine sigură pentru locatari 
 posibilitatea utilizării de combustibili alternativi 



 

 

Cost actual al incalzirii pentru o Gcal suportat de 
populatia racordata la sistemul centralizat de 

termoficare 
 

Cost actual al incalzirii pentru o Gcal produsa cu 
microcentrala pe gaze naturale 

        
cantitate 
energie 

consumata 
pret actual RAT cost RAT  

consum gaz 
microCT 

pret gaz 
consumator 
casnic (B1) 
iunie 2013 

costuri cu 
CT 

apartament  

Gcal lei/Gcal lei/luna 
 

MWh lei/MWh lei 
 

1 165 165 
 

1,29 125,49 162,16 
 

     

pret gaz 
consumator 
casnic (B1) 
decembrie 

2013 

costuri cu 
CT 

apartament 

 
     

lei/MWh lei 
 

138,12 178,48 
pret gaz 

consumator 
casnic (B1) 

ianuarie 
2014 

costuri cu 
CT 

apartament 

lei/MWh lei 

     
140,88 182,05 

 pret gaz 
consumator 
casnic (B1) 
decembrie 

2014 

costuri cu 
CT 

apartament 

lei/MWh lei 

     
152,45 197,00 

 Preturile contin TVA 
      Raport de transformare 1Gcal=1,163 MWh 

     Randament mediu microcentrala = 90% (1,29 MWh gaz pentru 1 Gcal produsa) 
   Nu sunt incluse costurile de producere la microcentrala cu:  

    energia electrica, verificari tehnice periodice, verificari ISCIR 

         


