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

COMUNICAT
RADET Bucureşti anunţă vineri, 7 septembrie 2018, că din data de 17 septembrie 2018, va începe
încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică. Acţiunea este necesară pentru pregătirea
reţelei de termoficare în noul sezon de încălzire 2018-2019. Precizăm că data privind începerea furnizării
agentului termic pentru încălzire, conform HG 425/1994, modificată prin HG 337/2018, va fi anunţată ulterior.
Rugăm consumatorii RADET să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalaţiile
interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundaţii în apartamente) ce pot apărea odată cu încărcarea
acestora.
Asociaţiile de Proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să se asigure că
instalaţiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcţionare şi că lucrările din
interiorul imobilelor sunt finalizate.
Reamintim faptul că, potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din legea nr. 325/2006 a
serviciului public de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial nr. 651/27.07.2006,
debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale consumatorilor de energie
termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.
***
RADET Bucureşti este un prestator de servicii de interes local care exploatează rețeaua de termoficare
a Municipiului București. RADET are în exploatare 1012 Puncte termice, staţii centralizate și module termice, 47
Centrale termice de cvartal și 1 Centrală termică de zonă Casa Presei.
RADET 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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