


Cine suntem! 

unicul operator local responsabil cu productia, transportul si 
distributia energiei termice din Municipiul Oradea si localitatea 
Sinmartin - TERMOFICARE ORADEA S.A. 

 
 societate infiintata in anul 2013 prin Hotararea Consiliului Local 

al Municipiului Oradea  Nr. 493 din 27 iunie 2013.  
 
 actionari: Primaria Municipiului Oradea cu 99% din actiuni 

                       Primaria Comunei Sinmartin cu 1% din acțiuni 
 



SACET ORADEA 

PRODUCING AND 

PURCHASING 
TRANSPORT DELIVERY DISTRIBUTION 

CT 

3 Centrale geotemale  

CT 

CET  ORADEA 
Proprietatea  
municipiului 
Oradea- 86,2 km 

Operata de  
Termoficare 
Oradea 146.5 km 

thermic units 149 
and modules 780 

64500 apartmente 
3200 case individuale 
  229  institii publice  

Industrial user 

CT 



Patrimoniu 2013 - producere 

    Sursa de producere(CET)  

cu urmatoarele echipamente: 

–2 cazane de abur de 165 t/h 

fiecare (C1 şi C2), cu funcţionare 

pe gaze naturale; 

– 1 cazan de abur de 350 t/h (C3) 

cu funcţionare pe gaze naturale 

şi/sau păcură; 

– 3 cazane de abur de 750 t/h 

fiecare (C4, C5 si C6), cu 

funcţionare pe lignit (combustibil 

de bază) şi păcură (combustibil 

suport). 
Centrala a fost pusa in 
functiune in anul 1966 
 



Patrimoniu 2013 - retele 

primare 

  Lungimea retelei primare este 
de 86,26 km, din care: 

– 26% din retea cu o vechime de 
peste 35 de ani; 

– 49% din retea cu o  vechime 
intre 25 si 35 de ani; 

– 10 %  din retea cu o vechime 
intre 10 si 25 de ani; 

– 15 % din retea este cu o 
vechime mai mica de 10 ani. 



Investitii - 104 milioane de 

euro 
 

 

 

Cele mai mari investitii intr-un sistem centralizat de 

termoficare din ROMANIA derulate in Municipiul 

Oradea printr-un parteneriat intre Primaria Oradea si 

Termoficare 

  

88 milioane de  euro prin proiecte cu finantare europeana; 

6 milioane de euro prin proiecte cu finantare 

guvernamentala; 

6 milioane pentru proiecte cu finantare de la bugetul local. 

4 milioane de euro prin atragerea unor granturi 

internationale; 

 

 
 

    

 



1966 - 2016 ...  dupa 50 de ani 

Sursa  de producere energie 
termica noua, echipata cu:  

turbina pe gaz - General Electric, 
cu o puterea instalata - 45 MW 

electric si 43 MW termic;   

Cazan recuperator- producator 
EKOL Cehia; 

 2  cazane de apă fierbinte de 
100 Gcal/h - producator EKOL 

Cehia; 

 Un acumulator de căldură cu o 
capacitate de 9500 mc- 

producator ELSACO Botosani. 

   Valoarea proiectului a fost de 
55.000.000 euro si a fost 
finantat prin intermediul POS 

Mediu 2007-2013. 

 

Centrala a fost pusa in 
functiune in anul 2016 
 



Investitii 2013-2017 

 Reabilitarea retelelor primare  

prin intermediul  POS Mediu 

2007- 2013, axa prioritara 3 in 

valoare de 11.000.000 de euro:  

 

 inlocuire si modernizare  17.5 

km retea primara;  

montare vane cu actionare 

electrica in principalele noduri; 

reabilitare in totalitate a 

caminelor aflate pe traseul 

modernizat. 

 



Investitii 2013-2017 

 Prin intermediul POIM- Axa prioritara 7.1 in etapa 1, 

avem ca obiectiv modernizarea a 20.2 km retea primara 

- valoarea investitiei de 22.000.000 euro; 

        - Lucrarile au inceput in vara anului 2016 iar finalizarea lor 

este planificata pentru anul 2017; 

 Pentru etapa -2 a POIM avem ca obiectiv modernizarea 

a inca 11 km retea primara. 

        - Estimam ca lucrarile pentru etapa 2 se vor desfasura pe 

parcursul anului 2018. 



Investitii 2013-2017 

Prin intermediul unui program ce promoveaza exploatarea 
resurselor regenerabile - RONDINE am atras o finantare de 

4.000.000 euro  pentru: 
 reabilitarea unui punct termic  si a retelelor secundare aferente; 

 constructia unei sonde de reinjectie a apei geotermale; 

 

 Programul guvernamental “Caldura si confort” derulat prin 
intermediul MDRAP a permis atragerea unei finantari de 

5.4 mil euro pentru: 
 reabilitarea  a 1,5 km de retele  primare; 

 modernizarea si automatizarea si dispecerizarea  a 22 de puncte 
termice; 

dispecerat SCADA pentru 125 de puncte termice. 

 

 

 

 



Investitii 2013-2017 

“ Sistem informatic integrat pentru citirea si managementul 
contoarelor din municipiul Oradea” care cuprinde: 

2000 de contoare vor fi inlocuite; 

– 3500 de contoare vor fi modernizate; 

 

Proiect in valoare de 4.000.000 de euro finantat  de Consiliul 
Local al municipiului Oradea  derulat pe parcursul a 4 ani 

prin intermediul unui credit furnizor cu finalizare in luna mai 
2017. 

  

Prin implementarea acestui proiect toate contoarele vor fi 
cuprinse intr-un sistem de citire si facturare automata. 

 

 



Comunicarea cu clientii 

Satisfacerea nevoilor clientilor - obiectiv prioritar pentru noi! 

Pentru realizarea lui am derulat urmatoarele actiuni: 

 

- in 2014 am pus la dispozitia clientilor serviciul TelVerde 

0800070800. Serviciul este cu program non-stop si este apelabil 

gratuit din orice retea; 

 

- am deschis primul birou de RELATII CU  PUBLICUL la sediul 

societatii. In timpul sezonului de incalzire programul biroului este 

07.30- 20.00, iar in sezonul cald 07.30 - 18.00. 

 

-  am dezvoltat o noua pagina web a societatii 

 

 

 



Comunicarea cu clientii 

Intalnirii cu reprezentantii 

asociatiilor de proprietari: 
 

-  in perioada 2014-2016 am 

organizat 12 intalniri la care 

au fost reprezentate 

aproximativ 240 de asociatii 

de proprietari; 
 

- am participat la 14 adunari 

generale ale proprietarilor; 

  

 



Comunicarea cu clientii 

Am dezvoltat si integrat in pagina web a societatii aplicatia  
CONT CLIENT, in cadrul caruia clientii au acces la informatii 

privind: 

 

   Facturile (de energie termica / servicii diverse) 

   Fisa contabila (facturi / incasari / situatia soldului) 

   Centralizatoarele pentru acordarea ajutoarelor; 

   Contractul de furnizare / modificarea datelor de contact;  

   Introducere indecsi contoare 

 

Este implementat serviciul de Plata ON-LINE a facturilor, cu 
cardul. 

 

 



Racordarea de noi clienti 

In perioada 2014-2016 am readus la sistemul centralizat : 

-  800 de apartamente, 

- 15 hale industriale (unitati de productie),   

- 2 scoli; 

- Spitalul Judetean; 

- 5 cabinete medicale; 

- o clinica medicala; 

- 55 de consumatori casnici. 

 

 Deasemenea, aproximativ 90 de consumatori casnici care 
renuntasera la termoficare au solicitat reactivarea 

serviciului. 



... si noi clienti 

Ansamblul rezidential 

PRIMA CASA 

 - 200 de apartamente racordate 

in sezonul 2014 - 2015 

- 600 de apartamente in anul 

2017, in doua noi cartiere 

rezidentiale pentru care solutia de 

incalzire este tot sistemul 

centralizat 

Clinica medicala 

NewMedics 

- 1000 mp cabinete medicale  
 



... si noi clienti 

Ansamblul rezidential 

Nufarul Plaza 

- 95 de apartamente; 

- 8 spatii comerciale 

Blocul de locuinte 

SOVATA 

- 60  de apartamente; 

Blocul de locuinte 

Cantemir 

- 40 de apartamente; 

 

 



... si noi clienti 

Centrul de cercetare Stilla 

Romania 

-  200 m.p. birouri 

-  1000 m.p. hale industriale. 

Rocomes Romania 

- 200 mp birouri 

- 800 mp hala industriala 

Donatiro Oradea 

 - 150 mp birouri 

- 700 mp hala industriala 

 



... si continuam cu noi clienti 

 

Fabrica de incaltaminte 

Elmo Shoes 

- 150 mp spatii de birouri 

- 1000 mp hala de productie 

Blocul de locuinte Cun 

David 

- 16 apartamente (800mp)  

Caminul social Casa 

Frentiu 

- 400 mp 



... si sa ne mearga bine 

Catedrala Ortodoxa Oradea 



Oradea a ales........ 



Oradea a ales..... 


