
ADMINISTRATOR SPECIAL  
ÎNTOCMIT Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul 
E-MAIL relatii@radet.ro 
DATA 26.07.2019 
  
 

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 

Stimați clienți, 

RADET execută lucrări de înlocuire a unor tronsoane din conducta de termoficare 2DN 

800/300, ce alimentează zona Calea Plevnei din sectorul 1. Pentru efectuarea lucrărilor, începând cu 

data de 22 iulie 2019 a fost oprită furnizarea apei calde către clienții racordați punctului termic Știrbei 

Vodă (25 blocuri). 

 Lucrările se desfăşoară pe tronsonul cuprins între strada Ștefan Furtună și Calea Știrbei Vodă. 

Având în vedere complexitatea acestora, RADET a mobilizat personalul de intervenție aferent 

sectorului 1, care lucrează cu program prelungit, pentru finalizarea intervenţiilor în cel mai scurt timp. 

Termenul estimat pentru finalizare este 2 august 2019. 

Lucrările presupun înlocuirea a 200 metri liniari de conductă şi fac parte din planul anual de 

modernizare a reţelelor de termoficare din zonele în care cetățenii au resimțit disconfort în sezonul 

anterior de încălzire.  

De asemenea, echipele RADET execută în sectorul 3 lucrări de înlocuire a unui tronson 50 

metri liniari din conducta de termoficare DN200, ce alimentează zona cuprinsă între străzile Anastasie 

Panu, Alexandru Moruzzi, Emil Gârleanu, Papazoglu, Vlad Dracul, Vlaicu Vodă, Vasile Cârlova, fiind oprită 

furnizarea apei calde către clienții racordați punctului termic 21 Foișor (17 blocuri). Din cauza lipsei de 

acces direct la conducta avariată care este amplasată pe un teren - proprietate privată este necesară 

construirea unui provizorat. Acest lucru face ca lucrările să fie executate cu dificultate și crește durata 

de finalizare a acestora. Astfel, termenul estimat pentru finalizare este 1 august 2019. 

Prin aceste intervenții ne dorim să creștem calitatea serviciului de termoficare și confortul în 

casele dumneavoastră. Pentru reclamaţii, sesizări, sau detalii puteți apela la tel. 0319442 sau 

0800820002, www.radet.ro; relatii@radet.ro. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de această 

oprire şi vă mulțumim pentru înțelegere! 


