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COMUNICAT
Încheiere sezon încălzire 2017 - 2018
Bucureşti, 10 aprilie 2018 – RADET anunţă încheierea sezonului de încălzire 2017-2018,
având în vedere evoluţia temperaturilor exterioare din ultima perioadă.
Astfel, începând cu data de 10.04.2018 vom iniţia procedurile de oprire a furnizării
energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordaţi la sistemul centralizat al
Municipiului Bucureşti.
Oprirea agentului termic pentru încălzire se va face progresiv prin reducerea
temperaturii de livrare şi închiderea instalaţiilor către consumatori, astfel încât efectele vor fi
resimţite în următoarele 72 de ore.
Măsura a fost luată în conformitate cu prevederile articolului nr. 117 din Regulamentul
pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, care precizează că „oprirea încălzirii se face
după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +10°C, între
orele 18.00 – 06.00“.
De la această măsură fac excepţie obiectivele speciale – spitale, creşe, şcoli, grădiniţe,
sere, etc. – în cazul cărora sistarea serviciilor de încălzire se va face la solicitarea scrisă a
conducerii acestora.
Pentru informaţii suplimentare, bucureştenii au la dispoziţie numerele de telefon:
TELVERDE - 0800.820.002 şi număr de urgență 031-9442.

***
Prin efortul comun al salariaților regiei, al managementului și al autorității locale, RADET a
realizat continuitatea serviciului de termoficare în Municipiul București în iarna 2017 – 2018.
Sistemul de încălzire a fost pornit la timp, conform legislației, începând cu data de 3 octombrie
2017, cu posibilitatea ca asociaţiile de proprietari, care au dorit, să amâne furnizarea agentului
termic pentru încălzire.
În octombrie 2017 s-a semnat o convenție între RADET, ELCEN și ROMGAZ pentru achitarea în
avans a gazelor pentru toată perioada de iarnă, astfel încât să fie asigurat stocul necesar de
gaze pentru funcționarea la parametri a agentului termic în Capitală.
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Reamintim de faptul că pe tot parcursul iernii sistemul de încălzire în București a funcționat fără
întreruperi majore. În cazul unor avarii punctuale s-a intervenit cu maximă eficiență astfel încât
timpul intervenției să fie cât mai redus.
Totodată, în luna martie 2018, în cursul episoadelor de ger și cod portocaliu de vânt și ninsoare,
sistemul a fost pregătit și a funcționat la parametri în aceste perioade cu temperaturi exterioare
foarte scăzute.
În anul 2017, RADET a executat cu forţe proprii lucrări de înlocuire a 10.887,4 ml conductă reţea
primară şi lucrări de înlocuire a 51.441,25 ml conductă circuit secundar. Valoarea materialelor
utilizate în anul 2017 este de 8,260 milioane lei.
RADET București a achiziționat noi utilaje pentru intervenții. Lista noilor utilaje cuprinde: 5
buldoexcavatoare, 9 autoutilitare, 12 grupuri electrogene, 24 invertoare de sudură, 6 freze de
zăpadă. Suplimentar, s-au achiziționat și 14 aeroterme cu aer cald, care în situația apariției unor
avarii au asigurat local încălzirea clienților de tip exceptați.
Tariful pentru populație nu a fost majorat, Primăria Municipiului București asigurând subvenția
necesară la energia termică. Tariful practicat de 163,03 lei /Gcal este unul dintre cele mai mici
din țară.
În București gradul de încasare este de peste 90%. Pe această cale mulțumim clienților care își
plătesc la timp facturile RADET.
Prin măsurile menționate mai sus, RADET București a evitat problemele cu care s-au confruntat
alte societăți de termoficare din țară, în ceea ce privește continuitatea serviciului de
termoficare.
Mulțumim bucureștenilor și dorim să-i asigurăm de atitudinea responsabilă a RADET și de
întreaga noastră disponibilitate în ceea ce privește atribuțiile regiei.
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