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Gasiti aici raspunsurile la cele mai frecvente intrebari cu privire la
proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare. Daca nu gasi?i
in lista de mai jos raspunsul la intrebarea dvs., pute?i sa ne
intrebati direct la adresa decontact. Pe masura ce primim intrebari
ale caror raspunsuri pot fi de interes pentru mai multi cetateni, ele
vor fi adaugate la aceasta lista.
1. Cine va beneficia de sistemul de incalzire modernizat?
Toti locuitorii si institutiile bransate la sistemul de termoficare al
Municipiului Focsani. In plus, cei care locuiesc in zona centrala si in
sudul orasului vor beneficia de reabilitarea retelelor de transport a
energiei termice, respectiv reducerea pierderilor pe traseu (pentru
detalii, vezi harta). Nu in ultimul rand, toti cetatenii vor respira un
aer mai curat datorita tehnologiei care va asigura un randament
sporit al instalatiilor in conditiile unei exploatari mai curate.
2. In ce constau lucrarile?
Va fi demolata vechea cladire a centralei, va fi construita una noua,
care va fi echipata cu instalatii foarte performante, vor fi refacute
retelele din centrul si sudul orasului pe o lungime de aprox. 15 km.
3. Cand va fi data in functiune noua retea?
Lucrarile au inceput cu demolarea vechii centrale, si urmeaza
reconstruirea acesteia si refacerea retelelor. Intregul proiect va fi
finalizat pana in decembrie 2013, insa anumite sectiuni vor fi date
in folosinta mai devreme. Informatii vor fi disponibile la sectiunea
etape.
4. Se fac lucrari si pe strada mea?
Strazile pe care se va lucra sunt:
in zona centrala: str. Mihail Kogalniceanu, str. Gh Pastia, bd. Unirii,
iar in zona de sud: str. Revolutiei, str. Constructorului, aleea 1
Iunie, aleea Echitatii
Pentru detalii, vedeti harta.
5. Cand incep si cat dureaza sapaturile pe strada mea?
Pe masura ce lucrarile vor fi planificate, vom anunta aici.
6. Cat costa proiectul?
Bugetul total ajunge la aproape 150 mil. lei, insa Primaria Focsani
acopera doar 5% din suma, respectiv 7,5 mil lei. Restul reprezinta
finan?are nerambursabila, acordata de Uniunea Europeana (50%)
si de Guvernul Romaniei (45%).
7. Voi plati mai mult sau mai putin pentru incalzire si apa calda
atunci cand sistemul va fi modernizat?
Dupa ce lucrarile vor fi finalizate, veti plati mai putin. Noua retea
inseamna in primul rand o eficientizare a costurilor prin reducerea
pierderilor cu agentul termic si prin reducerea taxelor pentru
emisiile de gaze nocive. Asadar, facturi mai mici pentru cetateni.
8. Atunci cand se lucreaza pe strada mea/langa locuinta mea
trebuie sa fiu acasa?
Nu, nu trebuie sa fiti acasa atunci cand se petrec interventiile.
Lucrarile la retele vor fi realizate pe domeniul public.
9. Vor fi oprite apa calda sau caldura la mine acasa atunci
cand se lucreaza in zona mea?

se finalizeaza modernizarea re?elelor de distribu?ie pe tronsonul
dvs, pentru schimbarea bransamentelor, apa calda si caldura vor fi
oprite doar pentru maximum o jumatate de zi si veti fi anuntat cu
mult inainte.
10. Trebuie sa imi cumpar instalatii noi pentru a ma racorda la
noua retea termica?
Nu, nu trebuie sa cumparati instalatii noi. Va fi inlocuit sistemul de
termoficare existent, iar racordurile la instalatiile din locuinte se fac
in exteriorul gospodariilor, fara costuri pentru locatari.
11. Trebuie sa platesc ceva pentru a beneficia de noua solutie
termica?
Nu, nu trebuie sa platiti. Noul sistem de termoficare este
implementat de Primarie prin fonduri europene si reprezinta o
investitie in imbunatatirea infrastructurii Municipiului Focsani.
12. Cu noua solutie platesc agentul termic la parametrii din
centrala sau la cei din casa?
Noua solutie asigura o distributie eficienta, reducand substantial
pierderile termice si emisiile de gaze nocive, fapt ce se va reflecta
si in facturile mai mici pentru cetateni.
13. Daca m-am debransat si doresc o rebransare la noul
sistem, ce trebuie sa fac?
Modernizarea sistemului de tehnologizare a re?elelor si de
construc?ie a sursei nu afecteaza procedurile de bransare si
debransare de la sistemul de termoficare al Municipiului Focsani.

