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COMUNICAT

RADET Bucureşti anunţă, că în perioada 21 – 23 august 2017, apa caldă de consum va
fi oprită pentru executarea probelor de presiune a rețelei termice primare de alimentare cu
energie termică, aferentă sectoarelor 1, 2 și 3, alimentate din CET SUD.
Pe perioada opririi, regia va lua măsuri de sistare a livrării apei reci pe circuitul apei
calde.
Zonele: Aviației, Floreasca, Stefan cel Mare, Colentina, Moşilor, Fundeni, Doamna
Ghica, Pantelimon, Iancului, Socului, Mihai Bravu, Basarabia, Nicolae Grigorescu, Campia
Libertății, Theodor Pallady, Camil Ressu, Foişor, Decebal, Octavian Goga, Titan, Vitan, Nerva
Traian, Mărăşeşti, Mircea cel Mare sunt incluse în aria alimentată de rețeaua termică
primară aferentă CET Sud.
Executarea probelor de presiune este impusă de normele tehnice de exploatare a
acesteia, pentru limitarea riscurilor de apariție a unor avarii sau întreruperi în furnizarea
serviciilor în anotimpul rece.
În această perioadă RADET Bucureşti va efectua lucrări de revizie şi reparaţii pe
reţelele de transport şi distribuţie. De asemenea, în situația în care vor fi identificate alte
probleme, personalul specializat din cadrul regiei va interveni operativ pentru remedierea
acestora.
În funcţie de finalizarea lucrărilor consumatorii vor beneficia de apă caldă de
consum treptat, prin racordarea la celelalte CET-uri. Dupa finalizarea probelor, RADET
București va relua furnizarea apei calde de consum către toţi consumatorii afectaţi, în cel
mai scurt timp.
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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.

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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