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COMUNICAT 

Protocol de colaborare intre RADET si INCDFP 

 

Bucureşti, 19.02.2018 - Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) și Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cu sprijinul  Biroului de 

Consultanță și Expertiză din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 

Seismic, au încheiat marți, 19 februarie 2019, un protocol de colaborare în vederea gestionării riscului 

seismic la nivelul infrastructurii critice vitale a regiei autonome. 

Prin încheierea acestui parteneriat 

strategic se asigură:  

 identificarea unor soluții integrate 

de gestionare a riscului seismic prin colaborare 

cu Ministerul Energiei, Primăria Municipiului 

București și alte instituții cu atribuții specifice în 

monitorizarea, prevenirea și gestionarea crizelor 

seismice; 

 diminuarea impactului riscului 

seismic asupra infrastructurii critice RADET prin implementarea unor sisteme de monitorizare 

și alarmare seismică la nivelul infrastructurii critice (posibilitatea implementării 

sistemului Earthquake Early Warning System) ; 

 realizarea de scenarii post-seism privind impactul unui cutremur asupra 

infrastructurii critice a RADET; 

 colaborarea în vederea transferului de expertiză tehnică de specialitate, 

informare și instruire și educare a personalului. 

mailto:relatii@radet.ro
mailto:relatii@radet.ro,
mailto:registratura@radet.ro
http://www.radet.ro


ADMINISTRATOR SPECIAL 
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul 
 relatii@radet.ro 
DATA 20.02.2019 
TELEFON/FAX 0800.820.002 
 

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI 
ÎN INSOLVENŢĂ • IN INSOLVENCY • EN PROCEDURE COLLECTIVE 

 
Adresa: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti, Cod 030254 

Telefon: 0372.148.000 (centrala), Fax: 021 312.30.18; Sesizări avarii şi calitate agent termic: 031.9442 (tarif normal) 
Informaţii generale: TELVERDE 0800.820.002 (apel gratuit); Informaţii generale, înscrieri audienţe: 0372.148.022; 021.314.57.69 (tarif normal) 
Nr. R.C. J40/195/1991; Cod fiscal RO361218; Cont RO87 RNCB 0074 0064 2303 0001; RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092 – BCR – Filiala Sector 3 

E-mail: relatii@radet.ro, registratura@radet.ro, www.radet.ro 

Au avut loc discuții privind găsirea unor soluții 

integrate în vederea luării măsurilor de prevenire și 

gestionare a riscului seismic urban la nivelul 

infrastructurii critice RADET .  

Discuțiile dintre reprezentanții RADET și cei ai 

INCDFP s-au focalizat, în primul rând, pe identificarea 

soluțiilor inteligente, integrate și inovative de  

asigurare a securității și rezilienței antiseismice a 

unitatilor termo-electrice ale RADET, prin care acestea să-și mențină aptitudinile de funcționare în 

timpul și după producerea unui seism major. 

Consecințele unui cutremur puternic așteptat se pot estima înaintea apariției evenimentului 

propriu-zis prin sisteme de tipul Rapid Early Warning System –REWS care detectează, localizează și 

estimează magnitudinea unui cutremur. De asemenea, cu ajutorul  unor sisteme automate de estimare 

a impactului, precum și prin intermediul  unor metode de monitorizare seismică a clădirilor în timp 

real, se oferă posibilitatea actualizării și creșterii calității planurilor de răspuns la situații de urgență, a 

măsurilor de prevenire a riscurilor semnalate la diverse clădiri, îmbunătățirea capacității de intervenție 

în caz de dezastru natural și optimizarea resurselor.  

Nivelul până la care ne putem proteja de 

efectele unor potențiale catastrofe naturale, atât din 

perspectiva pierderilor de vieți omenești cât și a celor 

materiale, depinde de modul în care factorii de decizie 

și societatea înțeleg fenomenul și iau în considerare 

necesitatea de a cunoaște, învăța și, mai apoi, acționa 

(investi) în direcția minimizării consecințelor acestora. 
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Astfel, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) devine unul din partenerii 

importanţi ai INCDFP privind utilizarea tehnologiilor existente și metodelor de reducere a impactului 

cutremurelor majore. 

*** 

RADET Bucureşti este un prestator de servicii de interes local care exploatează reţeaua termică 

de termoficare a Municipiului Bucureşti. RADET are în exploatare 1012 Puncte Termice, staţii 

centralizate şi module termice, 47 Centrale Termice de cvartal si 1 Centrală termică de zona Casa 

Presei. 

RADET Bucureşti furnizează energie termică pentru peste 8.200 de blocuri de locuinţe şi 

aproximativ 300 imobile, precum şi pentru aproximativ 5.100 de instituţii, obiective sociale şi agenţi 

economici.  
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