
 

 

 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA 
anunță că în săptămâna 05.11.2018
magistralei de termoficare, sens 
din punct de vedere tehnic pentru furnizarea agentului termic
centralizat de termoficare racorda
Electrocentrale Paroșeni, în iarna 2018

Totodată, aducem la cunoștința
pentru perfectarea soluțiilor legale privind posibilitatea de furnizare a agentului termic 
către consumatorii racordați din Municipiul 
termoficare S.C. Termoficare S.A 
acesteia. 

Precizăm că funcționarea rețelei
realiza doar în condițiile furniz
asigurării funcționării magistralei de transport. Aceast
furnizarea concomitentă către
Vulcan și Petroșani,  fapt pentru care fu
Municipiul Vulcan, precum și 
transport, va fi posibilă, din punct de vedere tehnic
legale necesare începerii furniz
moment, se va relua furnizarea agentului termic c

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – Sucursala Electrocentrale Paro
na 05.11.2018- 09.11.2018 au fost efectuate probele la cald a 

sens în care vă informăm că societatea noastr
din punct de vedere tehnic pentru furnizarea agentului termic către beneficiarii sistem

racordați la magistrala de transport a SCEH SA 
n iarna 2018-2019. 

ștința tuturor celor interesați că au fost urgentate demersurile 
legale privind posibilitatea de furnizare a agentului termic 

din Municipiul Petroșani prin intermediul societ
S.C. Termoficare S.A Petroșani, prin părțile care gestionează

țelei și a sistemului de transport agent termic 
furnizării unei cantități de energie termic

magistralei de transport. Această cerință 
tre consumatorii racordați în ambele munic

fapt pentru care furnizarea agentului termic către
i către ceilalți consumatori racordați direct la magistrala de 

din punct de vedere tehnic, doar după finalizarea demersurilor 
nceperii furnizării agentului termic în Municipiul Petro

se va relua furnizarea agentului termic către toți consumatorii interesa

Conducerea 

 

14.11.2018 

Sucursala Electrocentrale Paroșeni, 
09.11.2018 au fost efectuate probele la cald a 

societatea noastră este pregătită 
către beneficiarii sistemului 

a SCEH SA – Sucursala 

au fost urgentate demersurile 
legale privind posibilitatea de furnizare a agentului termic 

prin intermediul societății locale de 
gestionează interesele 

i a sistemului de transport agent termic primar se poate 
i de energie termică minim necesare 

 impune obligatoriu 
n ambele municipii, respectiv 

către consumatorii din 
i direct la magistrala de 
finalizarea demersurilor 

n Municipiul Petroșani. Din acel 
i consumatorii interesați. 

Conducerea S. CEH-SA 


