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COMUNICAT
RADET Bucureşti anunţă că va întrerupe temporar furnizarea apei calde în zona Drumul
Taberei, din Sectorul 6 al Capitalei, începând cu data de luni, 26 iunie, ora 22.00, pentru o durată
cuprinsă între 24 şi 36 de ore.
Întreruperea a fost cerută, pentru executarea unor lucrări în cadrul proiectului „Magistrala 5
de metrou Drumul Taberei – Pantelimon” în Proiectul Operaţional Sectorial Transport (cofinanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională), beneficiar al proiectului SC
Metrorex SA, de către - Asocierea Max Bögl şi Verta-Tel.
Vor fi afectaţi locatarii unui număr de 335 de blocuri situate în perimetrul străzilor Valea
Ialomiţei, Târgu Neamţ, Romancierilor şi Drumul Taberei (intersecţia cu strada Braşov).
Cu această ocazie, RADET Bucureşti va efectua şi lucrările de revizie pentru sezonul de vară,
aferente tronsoanelor: DN1000 - Valea Ialomiţei, DN600 – Romancierilor şi DN700 – Drumul Taberei
- Braşov.
Pe măsura finalizării lucrărilor se va proceda la încărcarea cu agent termic a tronsoanelor şi
punerea în funcţiune a punctelor termice din zonă, astfel încât, locuitorii vor putea beneficia de apă
caldă mai devreme de termenul maxim anunţat pentru oprire.
Ne cerem scuze consumatorilor din zonele afectate de lucrări pentru disconfortul creat şi îi
asigurăm că RADET va depune toate eforturile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a furnizării
apei calde de consum.
Clienţii RADET pot solicita informaţii privind reluarea serviciului de alimentare cu apă caldă
prin Dispeceratul de Urgenţă la numărul de telefon – 031.9442.
De asemenea, bucureştenii pot consulta informaţiile de pe site-ul public, www.radet.ro,
unde, la secţiunea “Lucrări Programate ”, sunt anunţate în timp real opririle şi orele estimate pentru
repornirea furnizării apei calde.
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SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
***
RADET Bucureşti se află începând cu data de 5 octombrie 2016 în insolvenţă, ceea
ce implică un plan de reorganizare a instituţiei şi de soluţionare a problemelor întregului
sistem de termoficare.
RADET Bucureşti administrează cel mai mare sistem de termoficare din România,
deţinând 43% din piaţǎ. Furnizează energie termică pentru aproximativ 565.000 de
apartamente, reprezentate de peste 8.500 de blocuri şi imobile, în care trăiesc peste 1,25
milioane locuitori, precum şi pentru aproximativ 5.400 de instituţii, obiective sociale şi
agenţi economici.
RADET Bucureşti este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică,
asigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei. 95% dintre consumatori sunt
de tip casnic, restul fiind de tip social şi industrial (instituţii publice şi agenţi economici).
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