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COMUNICAT
RADET şi Rominsolv au participat la evenimentul „București, capitală seismică europeană
4 martie 1977 - 4 martie 2019“

Bucureşti, 04.03.2019 - Biroul de Consultanță și Expertiză din cadrul Administrației Municipale
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în colaborare cu administratorul judiciar al RADETRominsolv SPRL au organizat, luni, evenimentul ”București, capitală seismică europeană - 4 martie
1977 – 4 martie 2019 ” la împlinirea a 42 de ani de la marele cutremur din 1977.
Printre

subiectele

abordate

s-au

regăsit

identificarea soluțiilor de gestionare a riscului
seismic la nivelul Bucureștiului în ansamblu, şi, mai
ales la nivelul infrastructurilor critice ale RADET și
ELCEN - structuri extrem de importante pentru
desfaşurarea

traiului

în

condiţii

optime

al

cetățenilor Capitalei.
La eveniment au participat reprezentanții Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pământului, reprezentanți ai Colegiului Medicilor, Prof. Nicolae Steiner – expert internaţional NATO
pentru Medicina de Dezastru care a furnizat informații importante și care a propus măsuri ce pot fi
luate în caz de hazard seismic.
De asemenea, au fost prezenţi elevi ai Complexului Educaţional Lauder-Reut, atât în calitate
de reporteri de vecinătate într-o Capitală Seismică Europeană, cât şi în calitate de participanţi care
au dorit să afle cât mai multe detalii cu privire la reziliența urbană și la măsurile de contracarare a
riscului seismic urban.
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Şi-au exprimat punctele de vedere: RADET prin intermediul domnului Gheorghe Piperea reprezentant Administrator Judiciar al regiei
autonome și ELCEN – reprezentat de Claudiu
Crețu – Administrator Special. Aceştia au
subliniat

importanța

pregătirii

sistemului

termoenergetic administrat de cei doi coloși
în situații de risc seismic.
Administratorul Judiciar al RADET, Gheorghe Piperea şi Directorul ROMINSOLV, Florian
Mateiţă, au precizat că se are în vedere identificarea unor soluții integrate de gestionare a riscului
seismic prin colaborare cu instituții cu atribuții specifice în monitorizarea, prevenirea și gestionarea
crizelor seismice în vederea diminuării impactului riscului seismic asupra infrastructurii critice RADET.
În acest sens, a fost încheiat un Protocol de colaborare cu INCDFP privind identificarea
necesităţii implementării la nivelul RADET a unui sistem de răspuns funcțional pentru situații de
urgență în cazul producerii unui cutremur.
Administratorul

judiciar

al

RADET a vorbit despre intenția de
înființare a

Serviciului

Public

de

Voluntari pentru Situații de Urgenţă în
cadrul Regiei Autonome de Distribuție
a Energiei Termice (RADET). Acest
serviciu ar putea număra aproximativ
800 de voluntari care să-și desfășoare
activitatea în scopul apărării vieţii, avutului public sau a celui privat împotriva riscului seismic urban,
dar şi împotriva altor calamităţi și dezastre naturale. Acest serviciu se va interconecta la diverse
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instituții și autorități publice specializate în asigurarea ordinii și siguranței publice și, totodată, va
oferi suport în gestionarea situațiilor de urgență a diverselor resurse umane aferente mediului public
și privat angajate pe diferite tipuri de riscuri.
***
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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