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COMUNICAT

Avarie RADET – Magistrala 2 Sud

București, 27 decembrie 2018 – RADET anunţă, joi, că din cauza unei avarii survenite la Magistrala 2
Sud, în imediata apropiere a zonei afectate de avariile anterioare, respectiv perimetrul descris de arterele:
Energeticienilor, Fizicienilor, Calea Vitan (parţial), străzile Danubiu, Nicolae Pascu şi Râmnicu Sărat, este
afectată furnizarea apei calde și a încălzirii în anumite zone din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.
Vor fi oprite 10 puncte termice din sectorul 3, care vor întrerupe furnizarea apei calde și a încălzirii
pentru un număr de 184 de blocuri. Termenul estimat pentru remedierea avariei este 28 decembrie 2018, ora
22.00.
Principala cauză a producerii avariei este reprezentată de faptul că magistrala nu a fost niciodată
înlocuită, vechimea acestei conducte fiind de peste 50 de ani.
Magistrala 2 Sud, pusă în funcţiune în anul 1966, alimentează cu agent termic Sectoarele 2 şi 3 din
Municipului Bucureşti, fiind una dintre cele mai importante conducte ale sistemului de termoficare. Având în
vedere durata mult depăşită de funcţionare, sigura soluţie pentru remedierea tuturor problemelor apărute în
ultima perioadă o reprezintă înlocuirea totală a conductei-magistrale. În acest sens, a fost întocmită toată
documentaţia, fiind finalizate fazele de proiectare şi de realizare a studiilor de fezabilitate. Urmează realizarea
efectivă a lucrărilor de înlocuire. Acestea se vor derula pe parcursul mai multor luni şi vor începe imediat după
finalizarea actualului sezon de încălzire. Este important de reţinut, că după mai mult de 20 de ani caracterizaţi
de lipsa totală a investiţiilor în sistemul de termoficare, banii alocaţi în ultimii doi ani de municipalitatea
bucureşteană au fost folosiţi pentru parcurgerea paşilor necesari realizării documentaţiilor tehnice, lucru
necesar şi obligatoriu înainte de înlocuirea magistralei.
Până la începerea lucrărilor de înlocuire a conductei, echipele RADET intervin punctual, ori de câte ori
este nevoie, pentru remedierea avariilor. În acest sens, este important de reţinut că, deşi echipele care
execută lucrările de reparaţie fac tot posibilul pentru reducerea timpului necesar desfăşurării acestora,
perioada cea mai mare de timp este necesară pentru operaţiunea de golire a instalaţiei, astfel încât muncitorii
să poată interveni la conductele subterane. În acest caz, mărimea conductei necesită un timp de golire mai
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mare, respectiv o perioadă de mai multe ore de ventilaţie a ţevii. Ulterior efectuării reparaţiei este necesară o
altă perioadă de timp pentru reumplerea reţelei, după intervenţia propriu-zisă.
Având în vedere dimensiunea sistemului de termoficare, fiecare avarie, urmată de întreruperea
furnizării agentului termic, produce o sincopă de funcţionare care se propagă în reţea și chiar şi după ce este
remediată problema, este nevoie de timp pentru ca efectele să nu mai fie resimţite de către consumatori.
Aceasta reprezintă principala cauză a funcţionării sub parametrii normali a unor puncte termice din zone
adiacente punctelor în care se înregistrează avariile.
Totodată, este important de menţionat faptul că facturile pentru energia termică reflectă consumul
înregistrat în mod real pentru fiecare imobil în parte.
Regretăm momentele în care pricinuim neplăceri consumatorilor, ne cerem scuze pentru disconfortul
creat şi îi asigurăm pe cetăţenii Capitalei că echipele RADET lucrează în regim continuu pentru remedierea
tuturor situaţiilor de acest gen.

***
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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