
Ultima zi de debransare, intaia zi de regret
Astazi este ultima zi in care bucurestenii pot sa solicite debransarea de la sistemul centralizat de
termoficare. Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) anunta ca din data de 1
octombrie va incepe incarcarea instalatiilor si efectuarea probelor la cald in reteaua de termoficare, astfel
incat nu mai poate fi posibila executarea lucrarilor de debransare partiala sau totala (pentru una sau mai
multe camere) a apartamentelor. Reamintim ca persoanele care vor sa renunte la serviciile RADET
trebuie sa depuna o cerere in acest sens la sediul regiei din strada Cavafii Vechi nr. 15 (Piata Sf.
Gheorghe), avizata, semnata si parafata de presedintele Asociatiei de locatari/proprietari. Dupa primirea
acordului din partea conducerii regiei si plata lucrarilor de debransare - circa 600. 000 de lei -, viitorul
debransat se va prezenta cu cererea la punctul termic la care este arondat, pentru executarea lucrarii. In
prezent, circa 5% dintre abonatii RADET au renuntat la sistemul centralizat de termoficare. "Debransarile
de pana acum nu depasesc nici 5% din totalul abonatilor nostri. Anul acesta au fost 8500 de debransari,
fata de peste 11.000 in 2002. Tot in acest an, peste 120 de persoane au solicitat rebransarea la sistem, fata
de anul trecut cand numai trei familii au cerut acest lucru. Debransarea este un fenomen care stagneaza in
Capitala si nu are nici un efect asupra facturii la intretinere", sustine Virgil Ramba, directorul interimar al
regiei. Mai rezervat in declaratii optimiste s-a aratat Ioan Radu, presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare a Serviciilor de Gospodarie Comunala (ANRSC) "Populatia si-a pierdut increderea in
sistem, de aceea recurge la asemenea masuri. Din punct de vedere economic exista riscul ca acele
cheltuieli fixe din structura tarifului sa duca la cresterea valorii facturilor pentru consumul de agent
termic", a declarat el. Dar poate ca motivul numarului in scadere al persoanelor care opteaza pentru alt tip
de incalzire a apartamentelor este inceperea actiunii de contorizare a scarilor de bloc din Bucuresti,
oamenii sperand ca vor plati numai agentul termic consumat, nu si pierderile din reteaua de distributie.
De altfel, aceste asigurari au fost date abonatilor RADET atat de catre autoritatile locale, cat si de
reprezentantii Executivului. Primaria Capitalei continua contorizarea scarilor de bloc, inceputa la
mijlocul lui august, sub ritmul de 50 de scari de bloc/luna, iar Traian Basescu si actuala conducere a
RADET au anuntat, inca din vara, ca locatarii blocurilor necontorizate vor plati, pentru apa calda si
caldura consumate in aceasta iarna, facturi similare celor din imobile contorizate. Edilul-sef promite ca
procesul de contorizare va insemna o reducere cu aproape 15% a facturii si i-a sfatuit pe bucuresteni sa
inceapa inca de pe acum sa-si monteze repartitoare de caldura si apa calda, deoarece acest lucru va
insemna, la iarna, o reducere a facturilor pentru incalzire si apa calda de 30 pana la 35%. 
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