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RADET și ELCEN încep probele la cald pentru furnizarea
căldurii în sezonul de încălzire 2018-2019

Bucureşti,19.10.2018 – RADET Bucureşti anunţă că, începând cu 21 octombrie 2018, orele 22.00, va
demara probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitală, având în vedere prognoza meteo care
anunţă temperaturi medii ce se vor încadra în limitele prevăzute de art. 117 din H.G. nr. 425/20.07.1994,
modificat prin H.G. nr. 337/ 16. 05. 2018.
Acţiunea se derulează progresiv având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi numărul
mare al consumatorilor. Probele la cald se vor desfăşura astfel încât, pe măsură ce temperatura exterioară
scade, toţi consumatorii să beneficieze în condiţii normale de furnizarea agentului termic pentru încălzire.
Vă reamintim că RADET furnizează începând din data de 01 octombrie 2018 căldură la cerere
spitalelor, şcolilor, grădiniţelor, căminelor de bătrâni, precum şi tuturor celorlalte instituţii publice care solicită
acest lucru. La rândul său, ELCEN a finalizat activitățile de întreținere și reparații, astfel încât instalațiile sunt
pregătite.
Asociaţiile de proprietari care doresc amânarea furnizării agentului termic pentru încălzire, pot
solicita acest lucru în scris, prin reprezentanţii lor legali, la registratura RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15, la
secţiile de termoficare de sector, sau prin e-mail la adresa relatii@radet.ro.
Dispeceratele RADET şi echipele de intervenţie funcţionează în regim permanent pentru soluţionarea
oricăror probleme apărute în teren. Pentru informaţii suplimentare, bucureştenii au la dispozitie numerele de
telefon 0319442 şi 0800.820.002.
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Instalațiile RADET și Electrocentrale București S.A. (ELCEN), distribuitorul şi producătorul de energie
termică din Capitală, sunt pregătite pentru a funcționa optim în sezonul rece, în vederea furnizării în condiții de
siguranță, calitate și eficiență economică a agentului termic către populația Municipiului Bucureşti.
Combustibilul pentru perioada de iarnă este asigurat în baza prelungirii contractului de furnizare a
gazelor naturale pentru anul 2018 - 2019 încheiat între ROMGAZ și ELCEN ca urmare a renegocierilor recente
dintre cele două entități. Totodată, s-au luat măsuri pentru asigurarea de combustibil alternativ pentru
perioadele cu temperaturi scăzute.
Votarea planului de reorganizare a ELCEN, în data de 24 septembrie 2018, a creat contextul favorabil
pentru realizarea investițiilor esențiale necesare revitalizării sistemului centralizat de alimentare cu energie
termică. Au fost realizate premisele privind atragerea de fonduri structurale nerambursabile disponibile prin
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), conform documentelor programate pentru perioada 20142020. În aceste condiții, va putea fi implementat un amplu program de investiții ce vor avea drept rezultat
reducerea pierderilor, a costurilor de operare, a tarifelor suportate de populație și nu în ultimul rând creșterea
eficienței energetice și, implicit, a calității vieții bucureştenilor.
Capitala este cel mai mare consumator de energie din România, iar sistemul de termoficare din
București dispune de a doua cea mai mare rețea din lume de distribuție centralizată a energie termice cu cea
mai lungă conductă din lume de aproximativ 4.000 de kilometri. Aproximativ 562.000 de apartamente din
București și 5100 de instituții bugetare, agenți economici și sere, adică aproximativ 1.21 milioane de locuitori,
vor beneficia de apă caldă și căldură în cadrul unui sistem ce urmărește să îndeplinească criteriile de calitate ale
unui serviciu public sigur, performant și durabil.
Modernizarea sistemului de termoficare, respectarea țintelor Uniunii Europene privind eficiența
energetică, reducerea poluării și, nu în ultimul rând, creșterea satisfacției și a încrederii consumatorului final se
află în centrul tuturor eforturilor întreprinse. Acestea sunt obiective esențiale avute în vedere atât în iarna care
urmează, cât și pe termen lung, în cadrul parteneriatelor dintre instituțiile publice și cetățeni.
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